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1.- DADES GENERALS: 

 
 

Títol del Projecte: 

PROJECTE D’OBRES PER L’ADEQUACIÓ DE LA NAU INDUSTRIAL SITUADA AL CARRER 

MARCEL·LÍ GENÉ, NÚM. 32. A UN NOU ÚS DE PÚBLICA CONCURRENCIA SOCIOCULTURAL. 

 

Promotor: 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Servei de Projectes i Obres d’Urbanisme. 

Plaça de la Vila, 7 de Vilanova i la Geltrú (08800) 

NIF: A-58.008.970 

Telèfon general: 93.8140000 

 

Representant:  

Jordi Miralles Tintoré, cap de servei. 

e-mail: jmiralles@vilanova.cat 

Telèfon: 93.8140000 

 

 

Tècnics redactors del projecte: 

 

Alejandro Galofré Rodríguez, arquitecte tècnic municipal 

Servei de Projectes i Obres d’Urbanisme 

e-mail: agalofre@vilanova.cat 

Telèfon: 93.8140000- ext. 2081 

 

Jordi Miró Surroca, enginyer tècnic municipal 

Servei de Projectes i Obres d’Urbanisme 

e-mail: jmiro@vilanova.cat 

Telèfon: 93.8140000- ext. 2082 
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Situació:   

Actual nau industrial situada el carrer Marcel·lí Gené, número 32. 
 

 

 

Estat actual: 

La nau situada al carrer Marcel·lí Gené, número 32 es una nau, entre mitgeres, 
completament diàfana de planta rectangulars i mides interiors aproximades 37,00 x 
12,00 ml i una alçada lliure sota bigues de 6 ml. Des de la façana principal de la nau al 
límit del solar existeix un pati rectangular no construïble de dimensions 7,00 x 12,00 ml; 
també existeix un pati no construïble a la façana posterior de dimensions 5,00 x 12 ml.  
 
Actualment existeixen dues portes d’accés a la nau per la façana principal; Una porta 
d’accés  de vianants de dimensions 0,80 x 2,00 ml i una porta d’accés de vehicles de 
dimensions 4,00 x 5,00 ml. 
 
L’edifici disposa d’escomesa d’aigua i electricitat i clavegueram. 
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2.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA: 
 

Informació prèvia: 
 

Des de fa anys; el Servei de Infància i Joventut de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
reclama la possibilitat de tindre un espai fixe de pública concurrència sòcio-cultural 
per realitzar diverses activitats. 
 
L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha tingut la possibilitat d’aconseguir l’arranjament 
de la nau situada al carrer Marcel·lí Gené, número 32; i ha considerat que es un lloc prou 
adequat com per adaptar aquesta nau l’espai fixe de pública concurrència sòcio-
cultural que reclama el Serveis de Infància i Joventut. 
 
Paràmetres urbanístics: 

Actualment, la nau descrita en aquest projecte està situat en una illa classificada com 
a SOL URBÀ i qualificada com a zona industrial urbana (Clau 8a3). 
 
 
Descripció del projecte: 
  

L’objecte d’aquest projecte es la descripció de totes les obres i instal·lacions necessàries 
per donar compliment a les normatives que li son d’aplicació per adaptar l’actual nau 
industrial situada al carrer Marcel·lí Gené, número 32 en un edifici que disposi d’una sala 
polivalent per realitzar activitats de  pública concurrència  (SOCIOCULTURAL). 
 
El compliments de les normatives que li son d’aplicació, estan definits en el Projecte per la 
LLicencia Municipal Ambiental redactat pel Sr. Jordi Miró Surroca (enginyer tècnic 
municipal) i que s’adjunta en aquest projecte com ANNEX. 
 
De forma resumida, les obres més importants a executar son les següents: 
 

a) Subministrament i col·locació de la fusteria exterior necessària per donar 
complimenta a la normativa d’evacuació (8 portes de 1,10 ml d’amplada); 
També es contempla el subministrament i la col·locació d’un nou revestiment 
d’acabat de la façana principal amb planxa ondulada d'acer galvanitzada i 
lacada col·locada amb rastells. 

 
b) L’execució d’una nova distribució interior de la nau per crear els espais 

necessàries per donar compliment a les normatives que li son d’aplicació per 
adaptar l’actual nau industrial situada al carrer Marcel·lí Gené, número 32 en un 
edifici que disposi d’una sala polivalent per realitzar activitats de  pública 
concurrència  (SOCIOCULTURAL); així com per donar servei a les necessitats 
indicades des del Servei de Infància i Joventut de l’ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. Tots aquest nous espais esta descrits en els quadre de superfícies dels 
nous espais interiors de la nau, així com en tota la documentació gràfica del 
projecte: 
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QUADRE DE SUPERFICIES  DELS NOUS ESPAIS INTERIORS DE LA NAU 
Zona públic  189,20 m2 
Barra Bar – Taula de So 27,30 m2 
Escenari 40,50 m2 
Passadís evacuació 67,12 m2 
Passadís accés Lavabos 21,77 m2  
Servei Dones 17,27 m2 
Servei Homes 12,92 m2 
Servei adaptat 4,86 m2 
Passadís Reto Escenari 19,10 m2 
Magatzem 20,55 m2 
Magatzem Neteja 3,35 m2 
Servei Reto Escenari 2,50 m2 
BACKSTAGE 6,50 m2 
Oficina 4,80 m2 
TOTAL  436,47 m2 
 
 
 

c) Subministrament i col·locació de les Instal·lacions necesaries per donar complir 
del CTE i els diferents documents bàsics per adaptar l’actual nau industrial 
situada al carrer Marcel·lí Gené, número 32 en un edifici que disposi d’una sala 
polivalent per realitzar activitats de  pública concurrència  (SOCIOCULTURAL). En 
particular serà necessari; la renovació d’aire, la detecció i extinció d’incendis i 
les elèctriques per acomplir amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió, a 
part de les bàsiques de fontaneria i sanejament. 
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3.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA: 
 
 
Per encàrrec del Servei de Infància i Joventut, es realitza aquest projecte, l’objectiu del 
qual es la descripció de totes les obres i instal·lacions necessàries per donar compliment a 
les normatives que li son d’aplicació per adaptar l’actual nau industrial situada al carrer 
Marcel·lí Gené, número 32 en un edifici que disposi d’una sala polivalent per realitzar 
activitats de  pública concurrència  (SOCIOCULTURAL). 
 
Actualment, la nau situada al carrer Marcel·lí Gené, número 32 es una nau, entre 
mitgeres, completament diàfana de planta rectangulars i mides interiors aproximades 
37,00 x 12,00 ml i una alçada lliure sota bigues de 6 ml. Tota la nau esta realitzada amb 
estructura prefabricat de formigó; Els paraments exteriors son de plaques 
prefabricades de formigó i les plantes entre mitgeres estan realitzat amb blocs de 
formigó. Actualment existeixen dues portes d’accés a la nau per la façana principal; 
Una porta d’accés  de vianants de dimensions 0,80 x 2,00 ml i una porta d’accés de 
vehicles de dimensions 4,00 x 5,00 ml. 
 
Les actuacions a realitzar per adaptar aquesta nau industrial en un espai polivalent per 
realitzar activitats de  pública concurrència, son les següents: 
 
Enderroc i claveguerons 

Aquest projecte contempla els treballs d’enderroc del petit lavabo que existeix 
actualment en la nau, així com l’eliminació de l’actual barana exterior…; El 
desmuntatges de la porta d’accés de vehicles, així com la resta de fusteries de la 
façana principal; El desmuntatge de les instal·lació de tota la nau; Així com l’execució 
de l’ampliació de l’actual xarxa de clavegueram de la nau per poder evacuar el nous 
equipaments de serveis de la nau. 
 
Estintolament façana principals 

Aquest projecte contempla els treballs d’estintolament de part de la façana principal 
per poder ubicar els nous accés a la nau i poder complir així la normativa 
d’evacuació. 
 
Prefabricats sanitaris  

Aquest projecte contempla el subministrament i la col·locació de 3 prefabricats 
sanitaris amb capacitat per 15 WC; per donar servei a la normativa. 
 
Ram de paleta i tancaments interiors   

Aquest projecte contempla l’execució d’un passadís d’evacuació amb un tancament 
de bloc de formigó, 4 portes d’evacuació de 1,10 d’amplada, i un cel ras…; També 
contempla l’execució d’un tancament amb estructura metàl·lica i acabat amb DM 
de separació entres la sala polivalent i la zona “retro escenari” (magatzem, oficines, 
backstage…); i contempla la compartimentació de la zona “retro escenari” 
(magatzem, oficines, backstage…) amb tancaments de “pladur”. 
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Acabats interiors   

Aquest projecte contempla el tractament del paviment de la sala polivalent amb 
pintura epòxid; i el tractament de la resta de paraments interiors de la nau (fins 3,00 ml 
d’alçada) amb pintura.  
 
Fusteria i revestiments exteriors   

Aquest projecte contempla el subministrament i la col·locació de la fusteria exterior 
necessària per donar complimenta a la normativa d’evacuació (8 portes de 1,10 ml 
d’amplada); També contempla el subministrament i la col·locació d’un nou 
revestiment d’acabat de la façana principal amb planxa ondulada d'acer 
galvanitzada i lacada col·locada amb rastells. 
 
Revestiments   

Aquest projecte contempla el subministrament i la col·locació dels elements acústics 
per atenuar la reverberació de la Nau. 
 
Instal·lacions de lampisteria, evacuació i sanitaris  

Aquest projecte contempla els treballs necessaris per alimentar el nous equipaments 
de serveis de la nau; així com el local de neteja. 
 
Instal·lacions d’electricitat i il·luminació 

Es realitzarà la preinstal·laió de l’enllumenat especial i el bàsic per operacions de 
neteja i funcionament fora de l’activitat de concerts, així com l’enllumenat 
d’emergència i senyalització.   
També es posarà un doble subministrament per a socors amb un grup electrògen 
 
Instal·lacions de telecomunicacions i seguretat 

Aquest projecte contempla el subministrament i la instal·lació d’una alarma per intrusió 
composada de central amb mòdul GPRS, tres detectors de contacte, tres detectors de 
presència amb càmera incorporada i dos detectors de barrera. 
 
Instal·lacions de renovació d’aire 

Aquest projecte contempla una unitat de tractament d’aire per la renovació, 
aportació-extracció mes filtratge. 
 
Instal·lacions detecció d’incendi 

Aquest projecte contempla el subministrament i la instal·lació d’un sistema de 
detecció d’incendis a base de megafonia i sistema lluminós 
 

 

Termini execució de l’obra 
 
El termini màxim d’execució del projecte d’obres pel l’adequació de la nau industrial 
situada al carrer Marcel·lí Gené, número 32, a un nou ús de pública concurrència 
sociocultural es de 4 MESOS. 
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4.- RESUM DE PRESSUPOST: 

 
 
 Capítol  Descripcions      
      Import (Euros) 
 
 1. Enderrocs i claveguerons.            7.263,17 € 
 2. Ram Paleta, paviment i acabats.           24.306,91 € 
 3. Tancaments i divisions practicables.            6.843,56 € 
 4. Equipaments i varis.                   0,00 € 
 5. Instal·lacions.          52.242,65 € 
 6. Imprevistos, control qualitat i seguretat i salut.            1.000,00 € 
 
 
  Total obra:            91.656,29 € 
 
 
  Despeses Generals d’Empresa (13%):          11.915,32 € 
    Benefici Industrial (6%):             5.499,38 € 
 
            
  TOTAL Pressupost d’execució per contracte (sense IVA):              109.070,99 € 
 
  I.V.A. (21%):          22.904,91 €         
 
  
 TOTAL Pressupost d’execució per contracte:       131.975,90 €
  
 

El pressupost d’execució per contracte de les feines necessaris per realitzar els projecte 
d’obres pel l’adequació de la nau industrial situada al carrer Marcel·lí Gené, número 
32, a un nou ús de pública concurrència sociocultural; ascendeix a CENTS  TRENTA-NOU 
MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS (131.975,90 €) 

 

 

 

Vilanova i la Geltrú, a 12 de juny de 2020 

 

 
 
 
 
 
 
Alejandro Galofré Rodríguez      Jordi Miró Surroca 
Arquitecte tècnic municipal     Enginyer tècnic municipal 
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Projecte d’obres per l’adequació de la nau industrial 
Situada al carrer Marcel·lí Gené, 32 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Servei de Projectes i Obres d’Urbanisme            
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Plec de Condicions Generals: 
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1:1.- OBJECTE DEL PLEC, ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques 
El present Plec General de Prescripcions Tècniques Generals té per objecte definir les 
especificacions, prescripcions, criteris i normes que regirà el projecte d’obres per 
l’adequació de la nau industrial situat al carrer Marcel·lí Gené, número 32, a un nou ús 
de pública concurrència sociocultural. 
 
Àmbit d'Aplicació 
Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest 
projecte, en tot el que no siguin explícitament modificades pel Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, i restaran incorporades al Projecte. En tot cas les condicions 
establertes en el Contracte d'Obres prevaldrà per sobre aquestes Condicions Generals 
en el cas de discrepàncies entre ells. En tots els articles del present Plec General de 
Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu contingut regeix per les matèries que 
expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser menys restrictives a l’establer en 
disposicions legals vigents. 
 
Disposicions Generals 
En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposin a ell seran 
d’aplicació els següents documents: 
 
Llei de Contractació de les Administracions Públiques. Llei 13/1995 de 18 de Maig de 
1.995 
Contractes de l'Estat. Plec de clàusules administratives generals per la Contractació 
d’obres. Clàusules 7, 19 i 20.- Decret 3854/1970, del Ministeri d'Obres Públiques de 31 de 
Desembre de 1970,s’exceptua el que hagi sigut modificat per el reglament que és cita 
a continuació. 
Reglament General de Contractació de l’Estat- Decret 3410/1975, 3410/1975, del 
Ministeri de Hisenda de 25 de Novembre de 1975. 
Instrucció de formigó estructural EHE-98. 
Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaiola en les obres de 
construcció. Ordre de la Presidència del Govern de 27 de Gener de 1972. 
Normes HTM-73.- Del Institut Eduardo Torroja. 
Normes DIN.- (Les no contradictòries amb les normes FEM) i Normes UNE. 
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Decret 2413/1973, del Ministeri d’indústria 
de 20 deSetembre de 1973. 
Instruccions complementàries del reglament electrotècnic per a baixa tensió- Ordre 
del Ministeri d’indústria de 31 d'Octubre de 1973. 
Modificació de la Instrucció complementària MI.BT.025 del vigent reglament 
electrotècnic per a baixa tensió- Ordre del Ministeri d’indústria i Energia de 19 de 
desembre de 1977. 
Llei d'ordenança i defensa de la indústria nacional.- Llei de 24 de Novembre de 1939. 
Norma Sismorresistent P.D. S-1.- (Decret 3209/1974 de 30 d'Agost). 
Mètode d'assaig del Laboratori Central (MOPU). 
Norma MV 101-1962 "Accions en la Edificació".- Decret 195/1963, del Ministeri de 
l'habitatge de 17 de Gener de 1963. 
Norma EA-95.- Càlcul de les estructures d'acer en l'edificació. 
Instruccions ME-762 de estructures d'acer, de I'lnstitut Eduardo Torroja de la Construcció 
i del Ciment.  
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Norma MV 301-1970.- "Impermeabilització de cobertes amb materials bituminosos". 
Decret 2752/1971, del Ministeri de l'habitatge de 13 d'Agost de 1971. 
Normes INTA.- (Institut Nacional de Tècnica Aerospacial "Esteban Terradas") de la 
comissió 16 sobre pintures, vernissos, etc. 
Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura- Ordre del 
Ministeri de l'habitatge de 4 de Juny de 1973. 
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-ECS.- Estructures. Càrregues Sísmiques. Ordre del 
Ministeride l'habitatge de 15 de Febrer de1973. 
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP.- "Instal·lacions d'Electricitat. Posada a terra" 
Ordre delMinisteri de l'habitatge de 13 de Març de 1973. 
Norma Tecnològica de l'Edificació.- "Estructures. Càrregues. Retracció". Ordre del 
Ministeri del'habitatge de 12 d'Abril de 1973. 
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-RPA.- "Revestiment de Paraments Alicatats". 
ordre delMinisteri de l'habitatge de 25 de Maig de 1973. 
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-ECV.- "Estructures Càrregues: Vent". Ordre del 
Ministeri del'habitatge de 4 de Juny de 1973. 
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEB.- "Instal·lacions d' electricitat: Baixa Tensió". 
Ordre del Ministeri de l'Habitatge de 13 d'Abril de 1974. 
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-PRG.- "Revestiments de Paraments: Guarnits i 
lliscats". Ordredel Ministeri de l'Habitatge de 25 d'Abril de 1974. 
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-EFB.- "Estructures de Fàbrica de Blocs". Ordre del 
Ministeride l'Habitatge de 27 de Juliol de 1974. 
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-ADD.- "Condicionament del terreny. Desmunts: 
Demolicions".Ordre del Ministeri de l'Habitatge de 10 de Febrer de 1975. 
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-CEG.- "Ciments Estudis: Geotècnics. Ordre del 
Ministeri del'Habitatge de 10 de Desembre de 1975. 
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-ADV.- "Condicionament del terreny. 
Desmuntatge: Buidats".Ordre del Ministeri de l'Habitatge de 1 de Març de 1976. 
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-ECG.- "Estructures Càrregues: Gravitatòries". 
Ordre del Ministeri de l'Habitatge de 10 de Juny de 1976. 
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-ADZ.- "Condicionament del terreny. 
Desmuntatges: Rases i Pous". Ordre del Ministeri de l'Habitatge de 29 de Desembre de 
1976. 
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-ADE.- "Condicionament del terreny. 
Desmuntatges:Explanacions". Ordre del Ministeri de l'Habitatge de 25 de Març de 
1977". 
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-ASD.- Condicionament del terreny. Sanejament: 
Drenatges i drenants". Ordre del Ministeri de l'Habitatge de 18 d'Abril de 1977. 
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-CCT.- "Fonamentacions. Contencions: Talús". 
Ordre del Ministeri de Obres Públiques i Urbanisme de 22 de Novembre de 1977. 
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-CPI.- "Fonamentacions. Pilots: In situ". Ordre del 
Ministeri de Obres Públiques i Urbanisme de 25 de Novembre de 1977. 
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-CPE/1978.- "Fonamentacions. Pilots: Encepats" 
Norma ASTM C76.- Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe. 
Norma ASTM C361.- Reinforced Concrete Low-Head Pressure Pipe 
Norma ASTM C443.- Joints for Circular Concrete Sewer and Culvert Pipe, with Rubber 
Gaskets. 
Norma ASTN C478.- Precast Reinforced Concrete Manhola Risers and Tops. 
Norma ASTM C506.- Reinforced Concrete, Arch Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe. 
Norma ASTM C655.- Reinforced Concrete D-Load Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe. 
Norma ASTM C789.- Precast Reinforced Concrete Box Sections for Culverts, Sotrm Drains 
and Sewers. 
Norma ASTM C877.- External Sealing Bands for Noncircular Concrete Sewer, Storm Drain 
and Culvert Pipe. 
Norma ASTM C923.- Resilient. Connectors between Reinforced Concret Manhole 
Structure and Pipe.  
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Norma ASTM C497.- Testing Concrete Pipe and Tile. 
Norma "Pipe, Asbestos - Cement".- Federal Specifications 55-P-351a (Pressure). 
Norma "Pipe. Asbestos. - Cement. Sewer. Nonpressure".- SS-P331a (Pressure) 
Norma "Pipe. Asbestos - Cement. Sewer. Nonpressure".- SS-P331c 
Norma "Tentative Standard Specification for Asbestos-Cement Water Pipe".- AWWA 
CHOOT. 
Norma ASTM C296.- Asbestos - Cement Pressure Pipe. 
Norma ASTM C428.- Asbestos - Cement Nonpressure Sewer Pipe. 
Norma ASTM C500.- Testing Asbestos - Cement Pipe. 
Norma ASTM C14.- Concrete Sewer, Sotrm Drain and Culvert Pipe. 
Norma ASTM C497.- Standard Methods of Testing concrete Pipe, Setion or Tile. 
Norma ASTM C465.- Additius químics. 
 

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.  
Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971) 
(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971 )  
* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971) 

Certificado final de Dirección de obras.  
Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972) 

Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de 
obras de edificación y cédula de habitabilidad.  
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 33, 
07/02/1985) 

Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se 
refiere el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación.  
Instrucción, de 11/09/2000 ; Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE Num. 
227, 21/09/2000) 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  
Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001) 
* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE num. 
289, 03/12/2003) 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Ley de 
presupuestos para el año 2003.  
Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002) 
(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 )  

Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).  
Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999) 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  

Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

 

Llei reguladora dels residus.  
Llei 6, de 15/07/1993 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1776, 28/07/1993) 
*Modificació. Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat (DOGC num. 
3915, 01/07/2003) 
*Derogació articles dels articles 49, 50 i 51. Llei 16/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la 
Generalitat (DOGC num. 3915, 01/07/2003) 
* Modificació. Llei 3, de 27 de febrero de 1998 ; Presidència de la Generalitat (DOGC num. 
2598, 13/03/1998). Intervenció integral de l'Administració ambiental (LIIA). Modifica els 
articles 56.1.c i 75.1 de la Llei. 
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Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.  
Decret 115, de 06/04/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/1994) 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
Decret 201, de 26/07/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1931, 08/08/1994) 
* Modificació. Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC num. 3414, 21/06/2001) 

Catàleg de residus de Catalunya  
Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996) 
* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 
2865, 12/04/1999) 

de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.  
Llei 15, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003) 

de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la 
deposició de residus.  
Llei 16, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003) 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  

 

Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, 
de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.  
Real Decreto 769, de 07/05/1999 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 129, 
31/05/1999) 
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 22 de 
febrero de 2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE num. 82, 05/04/2001) 

Regula l'aplicació del Reglament d'aparells a pressió en les instal.lacions fetes a Catalunya.  
Ordre, de 27/03/1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1284, 27/04/1990) 

Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades 
Europeas 87-404-CEE, sobre recipientes a presión simples.  
Real Decreto 1495, de 11/10/1991 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE Num. 
247, 15/10/1991) 
* Modificación. Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, del Ministerio de Industria y 
Energía (BOE num. 20, 24/01/1995) 

Se modifica el Real Decreto 1495-1991, de aplicación de la Directiva 87-404-CEE, sobre 
recipientes a presión simples.  
Real Decreto 2486, de 23/12/1994 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 20, 
24/01/1995) 

Se aprueba el Reglamento de aparatos a presión.  
Real Decreto 1244, de 04/04/1979 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 128, 
29/05/1979) 
(Correccio errades: BOE 154 / 28/06/1979 )  
* Modificación de los artículos 6 y 7. Real Decreto 507/1982, de 15 de enero (BOE num. 61, 
12/03/1982) 
* Modificación de varios artículos. Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre (BOE num. 
285, 28/11/1990) (C.E. - BOE num. 21, 24/01/1991) 

Es defineixen els criteris d'aplicació del Reial decret 769/1999, de 7 de maig, relatiu a aparells 
de pressió.  
Resolució, de 13/12/2000 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 3299, 
05/01/2001) 

 

Reglamento de aparatos elevadores para obras.  
Orden, de 23/05/1977 ; Ministerio de Industria (BOE Num. 141, 14/06/1977) 
(Correccio errades: BOE 170 / 18/07/1977 )  
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* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE num. 63, 14/03/1981) 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecánico.  
Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 121, 
20/05/1988) 

Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.  
Real Decreto 1435, de 27/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno (BOE Num. 297, 11/12/1992) 
* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE num. 33, 08/02/1995)  

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
num. 106, 04/05/2006) 

Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 
aplicaciones.  
Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 170, 
17/07/2003) 
(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004 )  

Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, 
referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas".  
Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 170, 
17/07/2003) 

Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament 
d'aparells d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. 
Circular 12/1995, de 7 de julio, de la Direcció General de Seguretat Industrial, del 
Departament d'Indústria i Energia  
( Num. , ) 

 
En general, quantes prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o Reglaments 
oficials, que guarden relació amb les obres del present projecte, amb les seves 
instal·lacions complementàries o amb els treballs necessaris per realitzar-les. 
 
1:2.- CONDICIONS GENERALS 
 
Documents del Projecte 
 
El contingut d'aquests documents es detalla en l’index d’aquesta Memòria. 
 
S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que 
són d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests 
documents, en cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, 
Quadre de preus núm. 1, Pressupost Total. 
 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius; Memòria, 
annexos, els amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada 
de la propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades 
que es subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols com a complement 
d’informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
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Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base 
delcontracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions 
del contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat 
que aquestes dades apareguin en alguns documents contractuals. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no 
obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els 
documents informatius del Projecte. 
 
En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars preval 
el que s'han prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents 
prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol 1 del 
present Plec. 
 
El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, haurà 
de ser executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a 
judici del Director, quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes 
tinguin preu en el Contracte. 
 
Direcció d'obra 
Les atribucions assignades en el present Plec al Director d'Obra i que li assigna la 
legislació Vigent, podran ésser delegats amb el seu personal col·laborador d'acord 
amb les prescripcions establertes, i poden exigir al Contractista que dits atributs 
delegats s'emeten explícitament en ordre que consti en el corresponent "Llibre 
d'Ordres" de l'Obra. 
 
Qualsevol membre de l'equip col·laborador del Director d'Obra, inclòs explícitament a 
l'òrgan de la Direcció d'Obra, podrà donar en cas d'emergència, a judici d'ell mateix, 
les instruccions que estimi pertinents dintre de les atribucions legals, que seran 
d'obligació compliment pel Contractista. 
 
La inclusió en el present Plec de les expressions Director d'Obra i Direcció d'Obra són 
pràcticament ambivalents, tenint en compte l' anteriorment apuntat, s'entén així que 
en indicar Direcció d'Obra, les funcions o tasques a que es refereix dita expressió són 
presumiblement delegables. 
 
La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú o en la persona o entitat designada per l'esmentat Entitat. 
 
Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que 
fonamentalment afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents: 
 
• Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el 
compliment de les condicions contractuals. 
• Garantir l' execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o 
modificacions degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs. 
• Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents 
deixin a la seva decisió. 
• Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de 
plànols, condicions de materials i d' execució d'unitats d'obra, sempre que no és 
modifiquin les condicions del Contracte. 
• Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta. 
• Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal 
compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, 
les propostes corresponents. 
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• Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels 
particulars, els permisos i autoritzacions necessàries per l'execució de les obres i 
ocupació dels béns afectats per ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i 
servituds relacionades amb les mateixes. 
• Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la 
direcció immediata, per la qual el Contractista deurà de posar a la seva disposició el 
personal, material de l'obra i maquinària necessària. 
• Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa en els 
documents del contracte. 
• Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les 
obres, conforme a les normes legals establertes. 
• El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per al normal 
compliment de les funcions a aquest encomanades. 
• Preparar la documentació final de l'Obra i expedir el Certificat final d'Obra. 
 
Representació del Contractista. 
El Contractista nomenarà a la persona que hagi d'estar per part seva al front de les 
obres per representar com a "Delegat d'Obra", segons el disposat en el Plec de 
Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, i Plecs de 
Licitació. Aquesta representació, tindrà la titulació i l'experiència professional suficient, 
a judici de la Direcció d'Obra, i haurà de residir a la zona on es desenvoluparà els 
treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part 
d'aquella. 
 
Compliment de les ordenances i normativa vigents 
El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol 
concepte, durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d'aplicació, encara que 
no expressament indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter 
contractual. 
 
Obligacions Generals corresponent al Contractista. 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i 
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat e Higiene de l'obra en aplicació de 
l'estudi corresponent i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, 
vetllant pel seu compliment i per l'observació de la normativa vigent en matèria de 
seguretat i higiene en el treballs. 
c) Subscriure amb la Direcció d'Obra i la resta d'Entitats afectades, l'acta replanteig de 
l'obra. 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que 
s'utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per 
prescripció de la Direcció d'Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les 
garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar l' enterat a les anotacions 
que es practiquin en el mateix. 
g) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
h) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional 
i definitiva. 
i) Concretar les assegurances d'accident de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
Verificació dels documents del projecte. 
Abans d'iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació 
aportada li resulta Suficient per la compressió de la totalitat de l'obra contractada, o 
en cas contrari, sol·licitar els aclariments pertinents. 
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Pla de Seguretat i Salut. 
El Contractista a la vista del Projecte d' Execució que contingui, el Projecte de 
Seguretat i Salut presentarà el Pla de Seguretat i Salut dels treballadors de l'obra a 
l'aprovació de la Direcció facultativa. 
 
Presència del constructor a l'obra 
El Cap d'Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present 
durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites 
que hagin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels 
reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la 
comprovació d'amidaments i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament. 
És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i 
aspecte de les obres, encara quant no s'hagi expressament determinat en els 
documents del Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta 
interpretació, ho disposi el Director d'Obra dins dels límits de possibilitats que els 
pressupostos habilitin, per cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
 
En defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que 
requereix reformat de projecte amb consentiment exprés de la propietat, tota variació 
que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra a més del 20 per 100 o del total 
del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte. 
Quan es tracta d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es 
comunicaran precisament per escrit el Constructor; per part seva, aquest haurà de 
tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura l'interessat, que 
figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi. 
 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui 
oportú fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi 
dictat, la qual donarà a! Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités. 
 
El Constructor podrà requerir de la Direcció d'Obra, segons les seves respectives 
comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i 
execució del projectat. 
 
Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa. 
Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions 
demanades de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la 
Direcció d'Obra, davant la Propietat, si són de l'ordre econòmic i d'acord amb les 
condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d' 
ordre tècnic de la Direcció d'Obra, no s'admetrà cap reclamació; el Constructor podrà 
salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant exposició raonable 
dirigida a la Direcció d'Obra, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de 
recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'arquitecte. 
El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per 
aquest de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designi 
altres facultatius per als reconeixements. 
 
Quant es cregui perjudicat per la tasca de aquests, procedirà d'acord amb l'estipulat 
a l'article precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni 
pertorbar-se la marxa dels treballs. 
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Faltes del personal 
La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, 
manifesta incompetent o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels 
treballs, podrà requerir el Contractista per que aparti de l'obra els dependents o 
operaris causants de la pertorbació. 
 
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i 
industrials, amb subjecció en el seu cas, a l'estipulat en el Plec de Condicions 
Particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de 
l'obra. 
 
1:3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Documents que defineixin les obres i ordres de prelació. 
Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques General i 
Particular. 
 
Plànols 
Les obres es realitzaran d'acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva 
adjudicació i amb les instruccions i plànols complementaris d'execució que, amb detall 
suficient per la descripció de les obres, lliurarà la Propietat al Contractista. 
 
Interpretació dels plànols 
Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director 
de l'Obra, el qual, abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per 
aclarir els detalls que no estiguin perfectament definits en els plànols. 
 
Confrontació de plànols i mides. 
El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols 
que l'hagin sigut facilitats, i haurà d'informar aviat al Director de l'Obra sobre qualsevol 
anomalia o contradicció. Les cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les mides a 
escala. 
 
El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans 
d'aparellar l'obra i serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer. 
 
Contradiccions, omissions o errades en la documentació. 
L'esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics General i Particular i omès en els 
Plànols o viceversa, haurà d'ésser executat com si estigués en tots aquests documents. 
 
En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, 
prevaleix el prescrit en aquests últims. 
 
Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l'Obra, que 
siguin manifestament indispensables per portar a terme l'esperit o la intenció exposada 
en els Plànols i Plecs o que per ús i costums tinguin que ser realitzats, no només no 
eximeix al Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o 
erròniament descrits, sinó que, pel contrari, haurà d'ésser executats com si haguessin 
estat complerts i correctament especificats. 
 
Per a l'execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que 
proposaran el Director d'Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament. 
 
En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s'adverteixen en aquests 
documents per el Director, o pel Contractista, haurà de reflectir-se perceptivament a 
l'Acta de Comprovació del Replanteig. 
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Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions. 
En el Plec de Prescripcions Tècniques Particular s'inclourà la descripció de les obres a 
les que aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals haurà d'aplicar-se, a més de 
l'establert en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents 
opcions per determinat material, sistema d'execució, unitat d'obra, assaig, etc., el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particular fixarà exactament la que sigui d'aplicació. 
 
1:4. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de 
l’Estat. 
 
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o 
privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El 
contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, 
llacs i dipòsits d’aigua, aquifers, així com del medi ambient, per l’acció de 
combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que 
es puguin causar. 
 
Altres despeses a càrrec del contractista són: 
 
- Les despeses de replanteig general de l’obra o la seva comprovació i els replanteigs 
parcials. Treballs i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa. 
- Despeses corresponents a taxes, impostos indirectes establerts per qualsevol 
Administració pública competent que gravint el contracte i la seva execució. 
- Les taxes i despeses indirectes del pagament a les diferents companyies afectades 
(Serveis afectats) són a càrrec del contractista i, per tant, ja estan incloses en el preu 
de les partides del pressupost que corresponguin (per exemple: partida alçada a 
justificar per al desviament i reposició d’algun servei). 
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. També aniran a 
càrrec del contratista el trasllat i transport dels equips de maquinària, a no ser que 
figurin expressament en el pressupost. 
- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 
instal·lacions, ferramentes, etc 
- Despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 
l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc. 
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que 
corresponen a expropiacions i serveis afectats. 
- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de 
l’obra. 
- Les despeses de subministrament, col·locació, conservació i retirada d’elements per a 
la il·luminació provisional per a proporcionar seguretat dins de les obres. 
- Les despeses per treballs nocturns o dies festius, quan siguin necessàries per a complir 
el Pla de Treballs o bé per causa d´actuacions especials indicades per la Propietat o la 
D.O. 
- Despeses de vigilancia i despeses de protecció de la mateixa obra contra tot 
deteriorament. 
- El contractista no podrà efectuar cap reclamació fundada en la insuficiència de la 
dotació o del equip previst per la execució de la obra, fins i tot quan aquest estigui 
detallat en algun dels documents de projecte. 
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- D’aquesta manera tampoc podrà efectuar cap reclamació fundada en la necessitat 
d’utilitzar de mitjans manuals encara que les partides de projecte es faci referència a 
la utilització de mitjans mecànics. 
- Tots els treballs i mitjans auxiliars y materials que siguin necessaris per la correcta 
execució i acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu de la 
mateixa, encara que no figurin tots ells especificats, en la descomposició o descripció 
de los preus.  
- Despeses derivades de la localització d’abocadors autorizats, així com les despeses 
qui comporti llur utilització, serán a càrrec del contractista. 
- El preu del transport de terres, runes o qualsevol altre tipus de material fins a 
abocador, s’entendrà que és a qualsevol distància, encara que a la descripció de la 
partida corresponent s’indiqui una distància límit. 
- Les despeses de càrrega i transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de 
l’obra, des dels acopis intermitjos i fins a l’abocador. El preu serà únic sigui quin sigui el 
mitjà que s’utilitzi (camions, contenidors o alternatius). 
- Les despeses corresponents a la realització de les proves de les instal·lacions, inclòs les 
derivades de l’alimentació d’aquestes últimes durant períodes parcials indicats per la 
Direcció d’Obra. 
- La confecció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits 
necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d’Indústria de la 
Generalitat de Catalunya 
- Projecte de legalització d’instal·lacions elèctriques. 
- Despeses generades pels costos del control de qualitat de l’obra. 
- Despeses generades per assegurar la seguretat i salut durant les obres. 
 
1:5. REPLANTEIG DE LES OBRES 
 
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també 
de materialitzar sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri per 
l'acabament, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà 
d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a càrrec del Contractista. 
 
1:6. MATERIALS 
 
A més del que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
 
Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, e! 
Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat 
l'autorització expressa del Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la 
Propietat, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la 
clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents 
de l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els 
documents informatius, el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que 
acompleixin les prescripcions, sense que per això tinguin dret a un nou preu unitari. 
 
El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., 
que es presentin per I' aportació de material així com la seva retirada a abocadors 
controlats. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les 
procedències dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades 
necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 
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1:7. ABOCADORS 
 
Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del Present Plec, la localització 
d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del 
Contractista. 
 
El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants 
de l'obra que siguin susceptibles de ser reciclats. 
 
1:8. PREUS UNITARIS 
 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà 
en els midaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 
inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual i 
que no figurin en la descomposició del quadre núm. 2 ni en la justificació de preus, els 
següents conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, cànon d'extracció, 
etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució 
de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans 
auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tots tipus d'operacions 
normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos 
indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és 
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà 
reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment 
executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de 
Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una advertència 
a l'efecte. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, 
que figura en els corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó 
enunciativa, per a la millor comprensió del conceptes que comprèn la unitat d'obra. 
Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per executar la 
unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es 
consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 
 
1:9. PARTIDES ALÇADES 
 
Les partides que figuren com "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques 
particulars, en els quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es 
pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs ais quals 
corresponen. 
 
Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en 
el seu defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 
 
1:10. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció 
Provisional, llevat que el Capítol II del Present Plec o en el Contracte es modifiqui 
expressament aquest termini. 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra 
principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). En cas de Recepcions parcials, hom es 
regira pel que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat. 
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1:11. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, 
entreteniments i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les 
obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a 
totes les obres executades sota el mateix contracte. 
 
A més del que es prescriu en el present Article, hom es regirà pel que es disposa a la 
clàusula 22 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegaments de les obres fins a la 
recepció definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte 
de Contractista. 
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin 
estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les 
seves proposicions econòmiques les despeses corresponents a les reposicions 
esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 
 
1:12. MESURES D'ORDRE l SEGURETAT 
 
El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la 
bona i segura marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant 
l'execució de les obres de tot els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal 
o causar-los a alguna altra persona o Entitat. .En conseqüència el constructor assumirà 
totes les responsabilitats annexes al compliment de la legislació vigent sobre accidents 
de treball. Serà obligació del constructor la contractació d'assegurança contra el risc 
per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa vigent. 
 
1:13. CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
 
La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis hi proves de materials i 
unitats d'obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l'execució de les obres 
com després del seu termini a efectes de recepció. 
 
En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni 
existeixi disposició general a l'efecte, la Direcció fixarà el nombre, forma i 
característiques que tenen que reunir els esmentats assaigs, anàlisis i proves. També 
indicarà el laboratori per a realitzar-los. 
 
Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del Contractista fins els 
límits que estableixin en cada cas els plecs de clàusules particulars. En cas del seu 
defecte aquest límit serà de l'un i mig per cent (1,5 per 100) de l'import d'execució 
material del projecte base de licitació. En el cas de que les modificacions del projecte 
superin la xifra del pressupost d'execució material abans esmentat o si les despeses 
sobrepassen els esmentats límits, es procedirà de la forma següent: 
 

1. Es calcularà el percentatge de l'import corresponent a resultats satisfactoris, 
respecte al total de despeses fins el moment en que s'arribi al límit establert en el 
plec de clàusules particulars o, en el seu defecte, en el present Plec de Clàusules 
Generals. 



Projecte d’obres per l’adequació de la nau industrial 
Situada al carrer Marcel·lí Gené, 32 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Servei de Projectes i Obres d’Urbanisme            
 

 
2. De les despeses produïdes a partir del límit fixat es determinarà l'import que 
correspon a resultats satisfactoris. Aquest import multiplicat per el 
percentatgecalculat segons el paràgraf anterior serà per compte de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per aquest import addicional s'inclou una 
previsió de cost en el Pressupost per a Coneixement de l'Administració. La 
restade despeses seran a càrrec del Contractista. 
 
3. Les despeses a càrrec de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú seran abonats 
per aquesta al Contractista, qui justificarà el previ abonament d'ells a qui 
correspongui. L'import d'aquestes despeses tindrà caràcter d'execució material, 
siguin d'aplicació l'augment de contracta i la baixa de la licitació, si n'hi hagués. 
 

L'Ajuntament podrà exigir al Contractista els comprovants de haver abonat les 
despeses a qui es refereixi la present clàusula, i li podrà retenir de les certificacions, 
liquidació o fiances, les quantitats no pagades en tant s'acrediti el seu abonament. 
 
En el supòsit de que en el plec de clàusules particulars s'indiqui que les despeses 
d'assaig i control de qualitat els contracta I'Ajuntament independentment del 
contracte d'obres, es suposarà que aquestes no s'inclouen a l'oferta del Contractista. 
 
1:14. COMENÇAMENT DE L'OBRA, RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 
 
El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de 
Condicions Particulars, desenvolupant en la forma necessària per que dintre dels 
períodes parcials en aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en 
conseqüència, la execució total es porti a terme dintre del termini exigit en el 
Contracte. 
 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció 
Facultativa del començament dels treballs al menys amb tres dies d'antelació. 
 
Ordre dels treballs. 
En general, la determinació de l'ordre dels treballs es facultat de la contracta, llevat 
d'aquells casos en que, per circumstàncies d'ordre tècnic, estimi convenient la seva 
variació la Direcció Facultativa. 
 
1:15. MODIFICACIÓ 0 AMPLIACIÓ DE PROJECTE l PLAÇ 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major. 
Quant sigui previst per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el projecte, no 
s'interromprà els treballs, continuant-se segons les instruccions donades per la Direcció 
Facultativa en tant és formula o tramita el Projecte Reformat. 
 
Pròrroga per causa de forca major. 
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no 
pugues començar les obres, o tingués que suspendre-les, o no li fos possible acabar-les 
en els terminis prefixats, es donarà una pròrroga proporcionada pel compliment de la 
contracta, previ informe favorable de la Direcció d'Obra, Per això, el Constructor 
exposarà, en escrit dirigit a la Direcció d'Obra, la causa que impedeix l'execució o la 
marxa dels treballs i l'endarreriment que per això s'originarà en els terminis acordats, 
raonat degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita. responsabilitat de la 
direcció facultativa en el retard de l'obra. 
 
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complit els terminis d'obres estipulats, 
adduint com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a 
excepció del cas en que tot isol·licitar-les per escrit no se li haguessin proporcionat. 
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1:16. CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ. 
 
Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del 
mateix que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la 
seva responsabilitat i per escrit entreguin a la Direcció d'Obra al Contractista dins de les 
limitacions pressupostades i de conformitat amb l'especificat a l'article 11. 
 
Obres ocultes. 
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de restat ocultes a l'acabament de l'Obra, 
s'aixecaran els plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents 
s’estendran per duplicat, entregant-se un a la Direcció Facultativa i l'altre al 
Contractista, signats tots ells per els dues parts. 
 
Aquest plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideren documents 
indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 
 
Treballs defectuosos. 
El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a 
les "Condiciones generales y particulars de índole tècnic" del Plec de Condicions i es 
realitzaran tots i cada un dels treballs contractats d'acord amb l’especificat també en 
aquest document. 
 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'obra, és responsable de 
l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquest 
poden existir sense que l'exoneri de responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, 
ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin sigut valorats en els certificats parcials d' 
obra, que sempre s'entendran estesos i abandonats a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l' anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa 
observa vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els 
aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuals, ja sigui en el curs de 
l'execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva 
de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes 
d'acord amb el contractat, i tot allò a expenses de la contracta. Si aquest no 
considerés justa la decisió i és negués a l'enderrocament i reconstrucció ordenades, es 
plantejarà la qüestió davant el Director d'Obra, qui ho resoldrà. 
 
Vicis ocults. 
Si la Direcció d'obra tingués fonaments raonables de l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans 
de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessari per 
reconèixer els treballs que suposi defectuosos, donant compte de la circumstància 
l'Arquitecte. 
 
Les despeses que se'n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis 
existeixinrealment; en cas contrari a càrrec de la Propietat. 
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2.- Plec de condicions tècniques dels materials 

 
 
 
 
 

 



   
B -  MATERIALS

B0 -  MATERIALS BÀSICS

B01 -  LÍQUIDS

B011 -  NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0111000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la
confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta
presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5
Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)
- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l
- En la resta de casos:  <= 1 g/l
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)
- Formigó pretesat:  <= 1 g/l
- Formigó armat:  <= 3 g/l
- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l
Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l
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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

   
____________________________________________________________________________
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B03 -  GRANULATS

B031 -  SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0310500,B0310020,B0311010.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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:
    - De pedra calcària
    - De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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 argiles, margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes
Partícules toves (UNE 7-134):  0%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): <= 0,5% en
pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la
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 83-124 EXP)
- 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 7-136):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut:
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes
     - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% 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
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     - 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:  >= 75
- Resta de casos:  >= 80
Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut:
     - Granulat arrodonit:  <= 1% 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: <= 15% en
pes
Valor blau de metilè(UNE 83-130):
- 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  │
│   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 mes
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 assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l’us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
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.
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la DF en el que
hi han de constar, com a mínim, les dades següents:
- Nom del subministrador
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
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- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Tipus de granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Denominació del granulat(d/D)
- Identificació del lloc de subministrament

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B03 -  GRANULATS

B033 -  GRAVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0331Q10.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
GRAVA PER A PAVIMENTS:
*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 3/75)
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

   
____________________________________________________________________________
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B051 -  CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0512401.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta
que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que
conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de
resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a l’Ordre Presidencial 1954/2004
de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes
sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja d’addicions presents en el ciment.
Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P
- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│       Denominació                     │ Designació   │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland                       │  CEM I       │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb escòria           │  CEM II/A-S  │
│                                       │  CEM II/B-S  │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │  CEM II/A-D  │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
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│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │  CEM II/A-P  │
│                                       │  CEM II/B-P  │
│                                       │  CEM II/A-Q  │
│                                       │  CEM II/B-Q  │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres           │  CEM II/A-V  │
│ volants                               │  CEM II/B-V  │
│                                       │  CEM II/A-W  │
│                                       │  CEM II/B-W  │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb esquist           │  CEM II/A-T  │
│ calcinat                              │  CEM II/B-T  │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb filler            │  CEM II/A-L  │
│ calcari                               │  CEM II/B-L  │
│                                       │  CEM II/A-LL │
│                                       │  CEM II/B-LL │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland mixt                  │  CEM II/A-M  │
│                                       │  CEM II/B-M  │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment amb escòries de                │  CEM III/A   │
│ forn alt                              │  CEM III/B   │
│                                       │  CEM III/C   │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic                     │  CEM IV/A    │
│                                       │  CEM IV/B    │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │
│                                       │  CEM V/B     │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos
CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7
de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat
de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de la norma UNE 80310.
CIMENTS BLANCS (BL):
Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que
compleixin amb l’especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat
de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments
comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de
paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat
de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│       Denominació                     │ Designació   │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland                       │      I       │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb escòria           │    II/A-S    │
│                                       │    II/B-S    │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │    II/A-D    │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │    II/A-P    │
│                                       │    II/B-P    │
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│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres           │    II/A-V    │
│ volants                               │    II/B-V    │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment amb escòries de                │    III/A     │
│ forn alt                              │    III/B     │
│                                       │    III/C     │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic                     │    IV/A      │
│                                       │    IV/B      │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de
complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha d’aportar 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:
- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els seus
components.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Designació i denominació del ciment
- Referència de la comanda
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte
- Restriccions d'utilització
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades:
- Dates de producció i d’ensacat del ciment
- Pes net
- Designació i denominació del ciment
- Nom del fabricant o marca comercial
- Restriccions d'utilització
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte
directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
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prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para
la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B053 -  CALÇS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0532310.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de
silici, ferro i alumini.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Calç aèria càlcica (CL):   

- Hidratada en pols: CL 90-S
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL   

- Calç hidràulica natural (NHL):   
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5   
   

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:   
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.   
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90   
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5   
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2   
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4   
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80   
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:   
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%   
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:   
- Calç en pasta: compleix l'assaig
- Calç en pols:   

- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm   

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%   
   
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:   
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de
consistència adequada a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.   
   
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
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segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.   
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2   
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:   
- Calç del tipus NHL 2: >= 35
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25
- Calç del tipus NHL 5: >= 15   
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:   
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 5:   

- Als 7 dies: >= 2 MPa
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa   

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:   
- Inicial: > 1 h
- Final:   

- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h   

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%   
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:   
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm   
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:   
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%   
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm    
   
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:   
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL
90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons
la norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics
o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser
estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti
alteració de les seves característiques.   
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el
seu defecte, les facilitades pel subministrador.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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

NORMATIVA GENERAL:   
UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.   
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.   
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.   
   
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:   
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 3/75)   
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de
suelos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la

Projecte d'obres per l'adequació de la nau industrial

situada al carrer Marcel·lí i Gené, 32

 Pàgina:    9



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 preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i
lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en
enginyeria civil:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions   
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.   
A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent
informació:   
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de calç
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o

acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:   
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a l'UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.   

Al full de característiques hi ha de figurar al menys:   
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de calç
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que

els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són
conforme a les especificacions exigides.   

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà
disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:

- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxid de carboni
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2
- Mida de partícula   

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals
durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients
humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç
emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:   
- Contingut de diòxid de carboni
- Mida de partícula   

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que
exposi la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:   
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.   
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2.
Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast,
que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una
tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.   
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La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en
estat grumollós o aglomerat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B06 -  FORMIGONS DE COMPRA

B06N -  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06NN12B.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.   
S'han considerat els materials següents:   
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació

del formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:   
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns

excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C   
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre
que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions
físico-mecàniques i als requisits químics.   
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural
contenen poc ciment.   
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.   
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.   
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2,
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.   
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el
contrari.   
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.   
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.   
Classe resistent del ciment:  >= 32,5   
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3   
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):   
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm   
Toleràncies:   
- Assentament en el con d'Abrams:   

- Consistència seca:  Nul
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm   

Toleràncies respecte de la dosificació:   
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3%
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3%
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- Contingut d'aigua:  ± 3%
- Contingut d'additius:  ± 5%
- Contingut d'addicions:  ± 3%   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.   
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.   
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.   
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:   
- Identificació del subministrador   
- Número de sèrie de la fulla de subministrament   
- Nom de la central de formigó   
- Identificació del peticionari   
- Data i hora de lliurament   
- Quantitat de formigó subministrat   
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a

formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o
la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.   

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:   
- Tipus i contingut de ciment
- Relació aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus i quantitat d'additius   
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha   

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista   
- Control de les condicions de subministrament.   
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)   
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb

la dosificació correcta.   
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.   
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.   
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.   
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B08 -  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

B081 -  ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de
pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o
beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden ésser afegits al
formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques especials.
S'han considerat els elements següents:
- Colorant
- Additius per a formigó:
     - Inclusor d’aire
     - Reductor d’aigua/plastificant
     - Reductor d’aigua d’alta activitat/superplastificant
     - Retenidor d’aigua
     - Accelerador d’adormiment
     - Hidròfug
     - Inhibidor de l'adormiment
- Additius per a morters:
     - Inclusor d’aire/plastificant
     - Inhibidor de l’adormiment per a morter fortament retardat
- Addicions:
     - Cendres volants
     - Fum de silici
     - Escòria granulada
ADDITIUS:
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi
alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
Ha de tenir un aspecte homogeni.
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel fabricant
Característiques complementàries:
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):
     - D >= 1,10:  ± 0,03
     - D <= 1,10:  ± 0,02
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):
     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T
     - T < 20% : >= 0,90 T, < 1,10 T
- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant
ADDITIU PER A FORMIGÓ:
Limitacions d'ús d'additius
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència
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L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment
Característiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
Característiques complementàries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D’AIRE:
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir fines
bombolles d'aire separades i repartides uniformement, condicions que s'han de mantenir durant l'adormiment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5%
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6%
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
 >= 75%
Característiques complementàries:
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D’AIGUA/PLASTIFICANT:
L'additiu reductor d’aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir
la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l’assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.
Característiques essencials:
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN
12390-3):  >= 110%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADITIVO PARA HORMIGÓN, REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD/SUPERPLASTIFICANTE:
L’additiu reductor d’aigua d’alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té
per objecte disminuir fortament la quantitat d’aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement
l’assentament en con per una mateixa quantitat d’aigua.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:
     - Reducció d’aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%
     - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):
          - 1 dia:  >= 140%
         -  28 dies:  >= 115%
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:
     - Consistència:
          - Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm
          - Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm
     - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min desprès de l’addició, no ha de ser inferior a
la consistència inicial
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D’AIGUA:
Additiu que redueix la pèrdua d’aigua, en dismunir l’exsudació.
Característiques essencials:
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
 >= 80%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDROFUG:
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funció principal
incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.
Característiques essencials:
- Absorció capil.lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50%
- Absorció capil.lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60%
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- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
 >= 85%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per objecte
retardar l'inici de l'adormiment.
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la
mateixa que sense l'additiu.
Característiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min
     - Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
     - 7 dies:  >= 80%
     - 28 dies:  >= 90%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L’ADORMIMENT:
Es un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés d'adormiment.
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.
Característiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min
     - Final d'adormiment (a 5°C):  <=60%
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
     - 28 dies: >= 80%
     - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A MORTERS:
Característiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni
Característiques complementàries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant   
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D’AIRE/PLASTIFICANT:
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d’aigua, per incorporació en el pastat, d’una
quantitat de petites bombolles d’aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de l’enduriment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
      - Desprès d’un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum   
      - Desprès d’1 h en repòs:  >= A - 3%   
      - Desprès d’un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%
Característiques complementàries:
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8%
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L’ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
      - Desprès d’un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum   
      - Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A%   
      - Desprès d’un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%
Característiques complementàries:
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter d’assaig amb additiu
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
COLORANT:

Projecte d'obres per l'adequació de la nau industrial

situada al carrer Marcel·lí i Gené, 32

 Pàgina:    15



El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el pastat, que té
per objecte donar un color determinat al producte final.
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als alcalís del ciment.
ADDICIONS:
L'escòria siderúrgica és un granulat fi que pot utilitzar-se per a la confecció de formigons.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre
tipus amb excepció del fum de silici.
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o fum de silici per
a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si
s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de ciment.
CENDRES VOLANTS:
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents de la combustió de
carbó bituminos polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i
recuperat mitjançant filtres.
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25%
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10%
- Contingut d'anhidrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0%
- Óxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1%
 (S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm)
- Pérdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0%
Característiques físiques:
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40%
- Índex d'activitat (EN 196-1):
     - A 28 dies:  > 75%
     - A 90 dies:  > 85%
Toleràncies:
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3
- Pèrdua al foc:  + 2,0%
- Finor:  + 5,0%
- Variació de la finor:  ± 5,0%
- Contingut de clorurs:  + 0,01%
- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1%
- Contingut SO3:  + 0,5%
- Estabilitat:  + 1,0 mm
- Índex d'activitat:  - 5,0%
FUM DE SILICI:
Es un subproducte originat en la reunió de quars d'elevada puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc per a la producció de
silici i ferrosilici.
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85%
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10%
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5%
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100%
ESCÒRIA GRANULADA:
L'escòria granulada pot ser un dels granulats utilitzats per a la confecció de formigons.
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933-2).
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.
No ha de contenir sulfurs oxidables.
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:
- Terrossos d'argila: 1,00
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): 0,50
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 0,40
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de sulfat sòdic o
sulfat magnèsic (UNE 7-136):
- Amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15%
ESCÒRIA GRANULADA PER A FORMIGONS:
Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050):  <= 6%
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ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:
- 20 < alfa <= 40:  h < 15%
- 40 < alfa <= 60:  h < 20%
- alfa > 60:  h < 25%
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:

┌────────────────────────────────────────┐
│  Tamís UNE │ % Acumulatiu de granulats │
│            │       que hi passen       │
│────────────│───────────────────────────│
│      5     │         95 - 100          │
│    2,5     │         75 - 100          │
│    1,25    │          40 - 85          │
│    0,4     │          13 - 35          │
│    0,16    │           3 - 14          │
│    0,08    │           1 - 10          │
└────────────────────────────────────────┘

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors físics o
químics, com ara glaçades o altes temperatures.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN CENDRES VOLANTS:
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm d'amplària.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ESCÒRIA GRANULADA:
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions
granulomètriques.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:
El subministrador ha d’aportar 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:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme
d’inspecció
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Designació (d’acord amb l’apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l’emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
- Instruccions d’homogeneització abans del seu ús, en el seu cas
- Instruccions d’us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d’ús recomanat per el fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació:
     - Número d’identificació de l’organisme de certificació
     - Nom o marca d’identificació del fabricant
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
     - Referència a la norma EN 934-2
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
     - Designació del producte
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:
A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Designació (d’acord amb l’apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l’emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
- Instruccions d’us i precaucions relatives a la seguretat
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- Interval d’ús recomanat per el fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació: ZA.3
     - Número d’identificació de l’organisme de certificació
     - Nom o identificació i direcció registrada del fabricant
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
     - Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas
     - Referència a la norma EN 934-3
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
     - Designació del producte
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:
El subministrador ha d'identificar el tipus d'addició i ha de garantir documentalment el compliment de les característiques
especificades, segons s'utilitzin cendres volants o fum de silici, d'acord amb els art.29.2.1 i 29.2.2 de la norma EHE.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:
Als albarans hi han de constar les dades següents:
- Nom del material
- Nom, marca comercial o identificació del fabricant
- Nom i localització del lloc de procedència
- UNE_EN 450 1995
- Marca de certificació, si en té

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADDITIU PER A FORMIGÓ:
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones,
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones.  Definniciones,
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
ADDITIU PER A MORTERS:
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería,
definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
ÚS PER A FORMIGONS:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
CENDRES VOLANTS:
*UNE-EN 450:1995 Cenizas volantes como adición al hormigón. Definiciones, especificaciones y control de calidad.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0A1 -  FILFERROS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A14200.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2
- Qualitat G3:  1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o
sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732.
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:
*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas
generales.
*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre.
Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

   
____________________________________________________________________________
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0A2 -  TELES METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A216SG.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Entramats amb filferros d'acer obtinguts per procediments diversos (torsió simple o triple,
teixit simple o doble) amb filferros d'acer.   
S'han considerat els tipus següents:   
- De simple torsió   
- De triple torsió   
- De teixit senzill de filferro ondulat   
- De teixit doble de filferro ondulat   
- Amb remat superior decoratiu   
S'han considerat els acabats dels filferros següents:   
- Galvanitzat   
- Galvanitzat i plastificat   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.   
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla.   
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores.   
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni
d'altres imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat.   
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.   
Els filferros han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10218-2. Si son
galvanitzats també han de complir les de les normes UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2, i si són
plastificats les de les UNE-EN 10245-1 i UNE-EN 10245-2.   
   
TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:   
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles
aproximadament quadrades.   
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-6.   
Toleràncies:   
- Pas de malla:   

- Malla de 25 mm:  ± 2,0 mm
- Malla de 40 mm:  ± 4,0 mm
- Malla de 45 mm:  ± 4,0 mm
- Malla de 50 mm:  ± 4,5 mm
- Malla de 60 mm:  ± 5,0 mm
- Malla de 75 mm:  ± 5,0 mm   

- Alçària de la tela:   
- Malla de 25 mm:  ± 30 mm
- Malla de 40 mm:  ± 30 mm
- Malla de 45 mm:  ± 30 mm
- Malla de 50 mm:  ± 40 mm
- Malla de 60 mm:  ± 50 mm
- Malla de 75 mm:  ± 60 mm   

- Diàmetre del filferro galvanitzat:   
- recobriment classe A segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN 10218-2
- recobriment classe C segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN 10218-2   
   

TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:   
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles de
forma hexagonal.   
El nombre de torsions dels filferros ha de ser de 3.   
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-3.   
Toleràncies:   
- Pas de malla:  + 16mm, - 4 mm   
- Diàmetre del filferro galvanitzat:   

- Diàmetre de 2,0 mm:  ± 0,05 mm
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- Diàmetre de 2,2 mm:  ± 0,06 mm
- Diàmetre de 2,4 mm:  ± 0,06 mm
- Diàmetre de 2,7 mm:  ± 0,06 mm
- Diàmetre de 3,0 mm:  ± 0,07 mm
- Diàmetre de 3,4 mm:  ± 0,07 mm   

- Llargària de la tela:  + 1 m, - 0 m   
- Alçària de la tela :  ± D (dimensió pas de malla)   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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

TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:   
* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 6:
Enrejado de simple torsión.   
   
TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:   
* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 3:
Malla hexagonal de acero para aplicaciones industriales.   
   
ALTRES TELES:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:   
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el
control serà:   
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i

recepció del corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment
reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La
DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament
rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.   

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es

realitzaran els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro.
((UNE-EN 10218-1)   

- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).   
- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment

(mètodes no destructius) (5 determinacions). L'acabat galvanitzat, seguirà les normes
UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant   

   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:   
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes  UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 10257-1.   
De cada lot d'inspecció (comanda individual) es pren, a l'atzar, una mostra de control per
realitzar l'assaig de gruix de recobriment. El número mínim de peces per realitzar el control
serà l'indicat a Taula 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5)   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TELA METÀL.LICA DE TORSIÓ:   
No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
garantia.   
Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les
condicions especificades.   
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es
rebutjaran les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de
resultar conformes a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas
contrari, s'intensificarà el control fins al 100% dels elements rebuts.   

   
____________________________________________________________________________
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0A3 -  CLAUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A32000,B0A31000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
Claus són tijes metàl.liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb
les parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE
17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions
superficials.
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària:  ± 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

   
____________________________________________________________________________
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0A4 -  VISOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A4A400,B0A44000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua.
S'han considerat els següents tipus:
- Visos galvanitzats
- Visos per a fusta o tac de PVC
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats
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 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.
Cementació del vis:  > 0,1 mm
 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 galvanització:  >= 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 CRITERIS 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

B0A5 -  CARGOLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B0A5AA00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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 -  TACS I VISOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A61600.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o
per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els següents tipus:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de
cautxú
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- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis:  > 0,1 mm
 TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha
de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm
 Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
     > 20°C: 10 min
     10°C - 20°C : 20 min
     0°C - 10°C: 1 h
     - 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm
   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en
capses, on han de figurar:   
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat 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

B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B2A000.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó.
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les excepcions
següents:
- Malles electrosoldades
- Armadures bàsiques electrosoldades
En sostres unidireccionals armats o pretesats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-068 i
UNE 36-065.
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer (geometria
del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811).
Mides nominals:

┌────────────────────────────────────────┐
│Diàmetre  │ Àrea de la secció │  Massa  │
│nominal e │  transversal  S   │         │
│  (mm)    │      (mm2)        │ (kg/m)  │
│──────────│───────────────────│─────────│
│    6     │       28,3        │  0,222  │
│    8     │       50,3        │  0,395  │
│   10     │       78,5        │  0,617  │
│   12     │       113         │  0,888  │
│   14     │       154         │  1,21   │
│   16     │       201         │  1,58   │
│   20     │       314         │  2,47   │
│   25     │       491         │  3,85   │
│   32     │       804         │  6,31   │
│   40     │      1260         │  9,86   │
└────────────────────────────────────────┘

Característiques mecàniques de les barres:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Designació│Classe acer│ Lím.elàstic │ Càrrega │Allargament │ Relació │
│          │           │ fy (N/mm2)  │unitaria │de rotura   │ fs/fy   │
│          │           │             │de rotura│(sobre base │         │
│          │           │             │fs(N/mm2)│de 5        │         │
│          │           │             │         │diàmetres   │         │
│──────────│───────────│─────────────│─────────│────────────│─────────│
│ B 400 S  │ Soldable  │  >= 400     │ >= 440  │  >= 14%    │ >= 1,05 │
│ B 500 S  │ Soldable  │  >= 500     │ >= 550  │  >= 12%    │ >= 1,05 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Designació│Lím.elàstic│Resist.  │Relació   │Allarg.de  │Allarg.│Relació│
│          │ Re (MPa)  │a la     │Re-real/  │rotura     │total  │Rm/Re  │
│          │           │tracció  │Re-nominal│(s/base de │càrrega│       │
│          │           │Rm (MPa) │          │5 diàmetres│màxima │       │
│──────────│───────────│─────────│──────────│───────────│───────│───────│
│ B 400 SD │  >= 400   │ >= 480  │  >= 1,20 │  >= 20%   │   9%  │>= 1,20│
│          │           │         │          │           │       │<= 1,35│
│ B 500 SD │  >= 500   │ >= 575  │  >= 1,25 │  >= 12%   │   8%  │>= 1,15│
│          │           │         │          │           │       │<= 1,35│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Composició química:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Anàlisis  │  C   │Ceq (segons UNE 36-068)│   P   │   S   │   N   │
│UNE 36-068│ %màx.│        %màx.          │ %màx. │ %màx. │ %màx. │
│──────────│──────│───────────────────────│───────│───────│───────│
│Colada    │ 0,22 │        0,50           │ 0,050 │ 0,050 │ 0,012 │
│Producte  │ 0,24 │        0,52           │ 0,055 │ 0,055 │ 0,013 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i UNE
36-065):  Nul·la
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065):
- Tensió mitjana d'adherència:
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2
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- Tensió de trencament d'adherència:
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2
Toleràncies:
- Secció barra:
     - Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal
     - Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal
- Massa:  ± 4,5% massa nominal
- Ovalitat:

┌──────────────────────────────────┐
│Diàmetre nominal│Diferència màxima│
│    e (mm)      │      (mm)       │
│──────────────────────────────────│
│      6         │       1         │
│      8         │       1         │
│     10         │     1,50        │
│     12         │     1,50        │
│     14         │     1,50        │
│     16         │     2,00        │
│     20         │     2,00        │
│     25         │     2,00        │
│     32         │     2,50        │
│     40         │     2,50        │
└──────────────────────────────────┘

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:
En el cas de productes certificats:
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE
- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives)
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 31.3 i 31.4
de la norma EHE
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a la partida
servida.
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives)
- Certificat específic d'adherència (armadures passives)
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la
superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado
UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para armaduras de
hormigón armado.

   
____________________________________________________________________________
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B5 -  ENTRAMATS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B51220.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Entramat de platines d'acer galvanitzat per a formació de paviments, de 30x30 mm de pas de
malla, incloses en un bastiment format per platines portants.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El fabricant ha de garantir la capacitat portant i les càrregues admissibles per cada tipus
d'entramat, en funció de les condicions d'ús previstes.   
La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats.   
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.   
L'entramat ha d'estar fixat a les platines, en tot el seu perímetre i sense guerxaments.   
La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per
resistència).   
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.   
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en
fred).   
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%   
Toleràncies:   
- Gruix:  ± 0,5 mm   
- Secció dels perfils:  ± 2,5%   
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m   
- Planor:  ± 1 mm/m   
- Torsió dels perfils:  ± 1°/m   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i
planor.   
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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

B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CC -  PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0CC2310,B0CC1410.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o làmines adherides a la cara
interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior reblert amb una retícula de cartó.
- Plaques de guix laminat:
     - Plaques de guix laminat tipus A
     - Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d’absorció d’aigua reduïda)
     - Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors)
     - Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l’ànima millorada a altes temperatures)
     - Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix)
     - Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada)
     - Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada)
     - Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada)
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:
     - Transformats classe 1
     - Transformats classe 2
- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:
    - Transformats laminars
    - Transformats especials (placa perforada)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre
14-1-1991.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Resistència a flexió (expressada com a cà rrega de trencament a flexió):
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:
     - Gruix nominal 9,5 mm:
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  160 N
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  400N
     - Gruix nominal 12,5 mm:
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  210 N
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  550 N
     - Gruix nominal 15,0 mm:
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  250 N
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N
     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  16,8 x t (N)
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t (N)
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:
     - Gruix nominal 12,5 mm:
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  725 N
     - Gruix nominal 15,0 mm:
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  360 N
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  870 N
     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  24 x t (N)
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  58 x t (N)
- Plaques tipus P:
     - Gruix nominal 9,5 mm:
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  125 N
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N
     - Gruix nominal 15,0 mm:
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  165 N
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
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Característiques essencials per a plaques  desniades a rigiditzar estructures de fusta per a murs exteriors i estructures de
fusta per a teulades apuntalades:
- Resistència a l’esforç tallant (UNE-EN 520)
Característiques essencials per a plaques en situacions d’exposició al foc:
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat:
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524)
- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572
Resistència a flexió (UNE-EN 520)
Resistència tèrmica (UNE-EN 520)
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús:
- Resistència a l’impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L’expressió: “Placa de yeso laminada”
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa
- Referència a la norma europea EN 520
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
- El tipus de cantell longitudinal
Les plaques han d’anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a l’etiqueta que l’acompanya, a
l’embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya l’ enviament, amb la següent informació com a mínim:
- Nom, marca comercial o d’altres mitjans d’identificació del fabricant de la placa
- Data de fabricació
- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la norma
- El símbol normalitzat del marcatge CE
Toleràncies:
- Amplària:
     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm
     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 6 mm
- Llargària:
     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm
     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 5 mm
- Gruix:
     - Plaques tipus P:  ± 0,6 mm
     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:
          - Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm
          - Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm;  tolerància en mm arrodonida a 0,1 mm)
- Rectitud d’arestes:  < 2,5 mm/m d’amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520)
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)
     - Fondària de l’afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm
     - Amplària de l’afinat del cantell:  entre 40 mm i 80 mm
- Capacitat d’absorció d’aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:
     - Capacitat d’absorció d’aigua superficial:  =< 180 g/m2
     - Capacitat d’absorció d’aigua total:
          - Plaques tipus H1:  =< 5%
          - Plaques tipus H2:  =< 10%
          - Plaques tipus H3:  =< 25%
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
Tant la placa com l’aïllament han de complir les respectives normes:
- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520
- Aïllament d’escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma EN 13165
- Aïllament d’escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166
- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162
Els transformats de  plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L’expressió: “Transformado de placa de yeso laminado”
- Referència a la norma europea EN 13950

Projecte d'obres per l'adequació de la nau industrial

situada al carrer Marcel·lí i Gené, 32

 Pàgina:    30



- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s’utilitza
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d’acord amb EN-520
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència a la flexió:   
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N
Resistència tèrmica del transformat:
- La resistència tèrmica s’obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i s’expresarà amb m2 · K / W
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús:
 - Resistència al impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Escairat:
- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm
- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm
Planor (del transformat):  =< 5 mm
Adherència/cohesió del material aïllant:
- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa
- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa
Toleràncies:
- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm
- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm
- Gruix (del transformat):  ± 3 mm
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-se de la següent manera:
- Expressió que identifiqui el producte
- Referència a la norma europea EN 14190
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència a la flexió (UNE-EN 520)
Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190): Ha de complir
Resistència a l’esforç tallant (UNE-EN 14190)
Reacció al foc (UNE-EN 14190)
Resistència al foc (UNE-EN 14190)
Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 14190)
Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)
Protecció davant rajos X:    
- Quant l’ús del transformat sigui protecció davant rajos X  mitjançant incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el guix
en mm d’aquesta làmina.
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús:
  - Resistència al impacte
  - Aïllament davant del soroll aeri
  - Absorció acústica
Toleràncies:
 - El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i en llocs protegits de
cops i de la interpèrie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones. especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones. Especificaciones y métodos de ensayo.
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar 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 usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: Altres,   
 - Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc i l'ús de rigidització
d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per estructures de fusta per a sostres,   
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per estructures de fusta per a sostres
de Prestació o Característica: Altres,   
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: Reacció al foc.
Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada,   
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:    
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant   
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per estructures de fusta per a sostres
de Prestació o Característica: Resistència a l'esforç tallant,   
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: Reacció al foc,   
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per estructures de fusta per a sostres
de Prestació o Característica: Resistència a tallant:    
     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus   
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L’expressió: “Placa de yeso laminada”
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa
- Referència a la norma europea EN 520
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
- El tipus de cantell longitudinal
Les plaques han d’anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a l’etiqueta que l’acompanya, a
l’embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya l’ enviament, amb la següent informació com a mínim:
- Nom, marca comercial o d’altres mitjans d’identificació del fabricant de la placa
- Data de fabricació
- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la norma
- El símbol normalitzat del marcatge CE
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El sí mbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom, logotip o adreç a declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea corresponent:
     - Per a les plaques de guix laminat:  la norma EN 520
     - Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials  pertinents indicades a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 520 o UNE-EN
13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als transformats de plaques de guix laminat   

   
____________________________________________________________________________
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CH -  PLANXES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0CH4CJ0,B0CHACC0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat
industrial, galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb
acabat prelacat a les dues cares, si es el cas.   
S'han considerat els tipus de planxa següents:   
- Planxa nervada d'acer galvanitzat
- Planxa nervada d'acer prelacat
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons   
- Planxa grecada d'acer galvanitzat   
- Planxa grecada d'acer prelacat   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer,
que ha de complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2.   
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat
indicats a la DT, i si alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a
resistir sense superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà
sotmesa.   
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat
superficial.   
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb
l'indicat a la DT o el triat per la DF.   
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT.   
Tipus d'acer:  S235JR   
Toleràncies:   
- Amplària de muntatge   

- Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm
- Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm   

- Llargària de la planxa: + 3%, - 0%   
- Gruix de la planxa:   

- Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm
- Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm   

- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les
seves característiques.   
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de
perfil i acabats.   
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin
evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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

* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo
por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
Inspecció visual del material a la seva recepció.   
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- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:   
- Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.   
- Característiques del recobriment, segons UNE 36-130   
- Característiques mecàniques:   

- Resistència a la tracció
- Allargament mínim
- Duresa Brinell   

- Característiques geomètriques:   
- Gruix
- Llargària
- Amplària   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.   
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CU -  TAULERS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0CUU010.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a formació de solera i empostissats.
 S'han considerat els elements següents:
- Post de fusta de pi encadellada, procedent de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles
- Tauler de partí cules de fusta i resines sintètiques premsat en calent, de densitat mitjana, acabat per pintar o acabat xapat
amb fusta per a envernissar.
POST DE FUSTA DE PI ENCADELLADA:
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts ni estelles.
Es poden admetre esquerdes superficials, produïdes per l'assecatge que no afectin les característiques de la fusta.
Les vores del post han d'estar acabades de manera que es puguin encadellar entre ells.
Les cares han de ser planes i amb les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Contingut d'humitat:  Aprox. 12%
 Diàmetre de nusos vius:  <= 3,5 cm
 Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm
 Toleràncies:
- Llargària nominal:  ± 20 mm/m
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 - Amplària nominal:  ± 3 mm
 - Gruix:  ± 1 mm
 - Fletxes: <= 5 mm/m, <= 10 mm/total
TAULER D'AGLOMERAT DE FUSTA:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir defectes superficials.
Pes específic (UNE 56709):
- Gruix 16 mm:  >= 6,50 kN/m3; <= 7,50 kN/m3
- Gruix 25 mm:  >= 6,20 kN/m3; <= 7,20 kN/m3
Mòdul d'elasticitat (UNE 56712):
- Gruix 16 mm: Mínim:  2100 N/mm2; Mitjà:  2500 N/mm2
- Gruix 25 mm: Mínim:  1900 kg/mm2; Mitjà:  2000 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56711):
- Gruix 16 mm: Mínim:  24,5 N/mm2; Mitjà:  28 N/mm2
- Gruix 25 mm: Mínim:  24,5 N/mm2; Mitjà:  25 N/mm2
Inflament (UNE 56713):
- Gruix 16 mm:  <= 3%
- Gruix 25 mm:  <= 2%
- Llargària:  <= 0,3%
Resistència a la tracció perpendicular a les cares (UNE 56712):
- Gruix 16 mm:  >= 0,6 N/mm2
- Gruix 25 mm:  >= 0,55 N/mm2
Resistència a l'arrencada de cargols (UNE 56720):
- A la cara:
     - Gruix 16 mm:  >= 1,4 kN
     - Gruix 25 mm:  >= 1,2 kN
- Al cantell:
     - Gruix 16 mm:  >= 1,15 kN
     - Gruix 25 mm:  >= 1,0 kN
Absorció d'aigua (UNE 56713):    
- Hidrofugat:  <= 0,8%
- Sense hidrofugar:  <= 6%
Toleràncies:
- Llargària:  ± 0,5 mm
 - Amplària:  ± 0,5 mm
 - Gruix:  ± 0,3 mm
 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m
 - Planor:  ± 1 mm/m
- Angles:  ± 1°
 TAULER AMB ACABAT XAPAT:
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE POST DE FUSTA DE PI ENCADELLADA:
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb terra.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE TAULER D’AGLOMERAT DE FUSTA:
Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels tipus subministrats.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. S'ha d'evitar
un emmagatzematge prolongat a l'obra.

3.- UNITAT I CRITERIS 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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POST DE FUSTA O TAULER D'AGLOMERAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EL TAULER D’AGLOMERAT DE FUSTA:
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai habitable, el fabricant ha de declarar,
com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0E -  MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT

B0E2 -  BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0E244F6,B0E244L6.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d’ambdòs, utilitzades en el ram de paleta
(façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria
civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:
- Llis
- Rugós
- Amb relleu especial
- Esmaltats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments colorants o altres
materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació.
Els extrems poden ser llisos o encadellats.
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment.
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça
durant la seva manipulació o col.locació.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 50%
- Alleugerit:  <= 60%
- Foradat:  <= 70%
Volum de cada forat:
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- Massís:  <= 12,5%
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria I o
II
- Estabilitat dimensional front l’humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat per el fabricant
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma
homogènia:
     - Peces amb <= 1,0%:  A1
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb presència d’humitat o en cares exposades a exteriors:
- Absorció d’aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat per el fabricant
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13)
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10%
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Formació d’encaix:  <= 20% volum total
- Blocs cara vista:
     - Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN
771-3
     - Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)
Característiques complementàries:
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat per el fabricant
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets.
El subministrador ha d’aportar 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:
Per a peces de categoria I:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme
d’inspecció
Per a peces de categoria II:
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
     - Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
     - Marca del fabricant i lloc d’origen
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
     - Referència a la norma EN 771-3
     - Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i us al que va destinat.
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb substàncies o ambients que
perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y
ligeros).
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos
densos y ligeros)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES

B44 -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES

B44Z -  PLANXES I PERFILS D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B44Z5015,B44Z5025.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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
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- Perfil UPN:  UNE-EN 10279
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- 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.   
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S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.   
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
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.   
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
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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 CRITERIS 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
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.   
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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.   

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 marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992

de 29 de desembre i 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:   
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)   
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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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES

B6A -  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES

B6AZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B6AZA164,B6AZ3134.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a reixats metàl·lics.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del

reixat.   
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer

galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica   
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer.   
   
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:   
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.   
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.   
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.   
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat
en fred).   
La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars.   
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%   
   
PORTA DE PLANXA:   
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat.   
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i
els mecanismes d'apertura.   
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DAU DE FORMIGÓ:   
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat.   
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia.   
   
PAL DE PLANXA:   
Toleràncies:   
- Alçària:  ± 1 mm   
- Diàmetre:  ± 1,2 mm   
- Rectitud:  ± 2 mm/m   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PAL O PORTA DE PLANXA:   
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.   
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.   
   
DAU DE FORMIGÓ:   
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES

B6B -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B6B12211,B6B11211,B6BZ1A10,B6B12411,B6B11411.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contí nua per a suport de tancaments de cartó-guix.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin pròpies.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni
despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o
EN 10327):
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095
- Recobriment protector d’alumini-zinc:  AZ150, AZ100
El fabricant ha d’estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l’amplària nominal
Els perfils que constitueixen l’estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- La expressió “perfilería metálica”
- Referència a la norma europea EN 14195
- La descripció específica del fabricant
- La classe de recobriment de protecció
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l’ordre següent:
     - Dimensions de la secció transversal
     - Gruix
     - Llargària

Projecte d'obres per l'adequació de la nau industrial

situada al carrer Marcel·lí i Gené, 32

 Pàgina:    45



Els perfils han d’anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim:
- Referència a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identificació del fabricant
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment
 - Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
Toleràncies:
- Llargària del perfil (L):
     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm
     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm
     - L >= 5 000 mm:  ± 5 mm
- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm
- Amplària de l’ala:
     - Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm
     - Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm
- Angle format per l’ala i l’anima:  ± 2º
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal)
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d’una superfície plana l’extrem no travat del perfil)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.
El subministrador ha d’aportar 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:
+- --------------------------------------------------------------------------------+
¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦
¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦---------------------¦---------¦
¦ Perfileria ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦
¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦    4    ¦
¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦         ¦
+---------------------------------------------------------------------------------+

- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori
notificat
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre la perfileria de manera visible (o si
no és possible, sobre l’etiqueta, l’ embalatge, o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d’anar
acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14195
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:
     - Resistència a flexió, valor declarat
     - Reacció al foc, Classe
     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i
d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS 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

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo.
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UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C4 -  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE VIDRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7C4H800.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o
vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes
i paral·leles i els angles rectes.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK   
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):   

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%
- Variació relativa planor:  <= 1 mm/m   

- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el
doble del pes de l'element considerat en la seva dimensió total.   

- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):   
- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%   

- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):   
- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%   

- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel

fabricant
- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant
- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant   
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):   

- A curt termini:  <= 1,0 kg/m2
- A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2   

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat pel
fabricant

- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant   
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant   
- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les

toleràncies del gruix en funció de la classe declarada   
- T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm
- T7:  0 ; +10% o + 2 mm   

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.   
Toleràncies:   
- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2%
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- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5%   
- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents

en funció de la categoria:   
- T1:  - 5% o 5 mm
- T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm
- T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm
- T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm
- T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm   

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m
- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm   
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.   
   
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:   
Permeabilitat al vapor d'aigua:   
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg
- Placa:  Nul·la   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat
en paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes.   
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les
pluges i les humitats.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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

UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i
ben visible, les dades següents:   
- Identificació del producte   
- Identificació del fabricant   
- Data de fabricació   
- Identificació del torn i del lloc de fabricació   
- Classificació segons la reacció al foc   
- Resistència tèrmica   
- Conductivitat tèrmica   
- Gruix nominal   
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162   
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   
- Llargària i amplària nominals   
- Tipus de revestiment, en el seu cas   
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:   
- Conductivitat tèrmica (W/mK)   
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua   
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB HS 1:   
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)   
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 usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i
les seves modificacions):   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
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identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.   
   
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 en cada subministrament.   
A la recepció dels productes es comprovarà:   
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una

ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs
d'identificació següents:   
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)   
- Densitat (UNE-EN 1602)   
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)   
- Reacció al foc   

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les
característiques geomètriques següents (UNE 92209)   
- Amplària   
- Llargària   
- Gruix   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.   
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.   
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats,
fins al 100% del subministrament.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
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B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C9 -  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o
vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes
i paral·leles i els angles rectes.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK   
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):   

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%
- Variació relativa planor:  <= 1 mm/m   

- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el
doble del pes de l'element considerat en la seva dimensió total.   

- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):   
- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%   

- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):   
- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%   

- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel

fabricant
- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant
- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant   
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):   

- A curt termini:  <= 1,0 kg/m2
- A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2   

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat pel
fabricant

- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant   
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant   
- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les

toleràncies del gruix en funció de la classe declarada   
- T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm
- T7:  0 ; +10% o + 2 mm   

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.   
Toleràncies:   
- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2%
- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5%   
- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents

en funció de la categoria:   
- T1:  - 5% o 5 mm
- T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm
- T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm
- T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm
- T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm   

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m
- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm   
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.   
   
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:   
Permeabilitat al vapor d'aigua:   
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg
- Placa:  Nul·la   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat
en paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes.   
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les
pluges i les humitats.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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

UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i
ben visible, les dades següents:   
- Identificació del producte   
- Identificació del fabricant   
- Data de fabricació   
- Identificació del torn i del lloc de fabricació   
- Classificació segons la reacció al foc   
- Resistència tèrmica   
- Conductivitat tèrmica   
- Gruix nominal   
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162   
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   
- Llargària i amplària nominals   
- Tipus de revestiment, en el seu cas   
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:   
- Conductivitat tèrmica (W/mK)   
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua   
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB HS 1:   
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)   
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 usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i
les seves modificacions):   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.   
   
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
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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 en cada subministrament.   
A la recepció dels productes es comprovarà:   
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una

ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs
d'identificació següents:   
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)   
- Densitat (UNE-EN 1602)   
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)   
- Reacció al foc   

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les
característiques geomètriques següents (UNE 92209)   
- Amplària   
- Llargària   
- Gruix   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.   
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.   
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats,
fins al 100% del subministrament.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7CZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7CZ1600.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tac i suport aïllant de niló per a fixació mecànica de plaques aïllants.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La peça ha de tenir les superfícies netes, sense clivelles, rebaves o d'altres imperfeccions.   
La forma del tac i la seva textura ha de permetre la fixació sobre materials foradats i
massissos.   
Les característiques mecàniques del tac han de ser les adequades per al tipus de suport i la
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placa que cal fixar.   
El fabricant ha de lliurar, si se li demana, el certificat de garantia dels valors de
resistència a l'arrencada, al tallament i a l'estabilitat dimensional.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.   
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J5 -  SEGELLANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7J500ZZ,B7J50010.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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
- 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        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
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¦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.   
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.   
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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.   
Classificació dels materials:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦
¦                        ¦---------------------------------------------------¦
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦
+----------------------------------------------------------------------------+   
   
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.   
   
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:   
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne
la compatibilitat dels materials.   
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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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.   
   
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:   
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.   

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)   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

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 usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Altres,
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE
modificada,
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
embalatge o documentació comercial.    
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat

corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.   
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de

subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-0-1)   
- Assaig de penetració
- Assaig de fluència
- Assaig d'adherència   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà
d'acord a la norma UNE 104281-0-1.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de
fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec.   
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el
mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous
resultats compleixin les especificacions.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
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B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7JZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7JZ00E1.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cinta de cautxú cru
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix
- Emprimació prèvia per a segellats
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se correctament i deixar una
capa uniforme després de l'assecatge.
CINTA DE CAUTXÚ CRU:
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes d'impermeabilització amb
membranes.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Amplària:  >= 5 cm
 Estabilitat dimensional de la cinta de paper :
- Amplària< 0,4%
- Longitud <2,5%
Resistència al trencament >=4,0N per mm d’amplària

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CINTA:
Subministrament: En rotlles de diferents mides.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:
- Identificació del fabricant
 - Nom comercial del producte
 - Identificació del producte
- Pes net o volum del producte
 - Data de caducitat
 - Instruccions d'ús
 - Limitacions de temperatura
 - Toxicitat i inflamabilitat
 Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. S'ha de protegir de les
gelades.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha d’aportar 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:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│      Producte   │        Ús previst         │ Característiques │  Sistema  │
│─────────────────│───────────────────────────│──────────────────│───────────│
│                 │Per a tots els usos        │  Reacció al foc  │    3/4    │
│Material per a   │que estiguin sotmesos      │──────────────────│───────────│
│junts de plaques │a reglamentació de foc     │   Altres         │     4     │
│guix laminat     │───────────────────────────│──────────────────│───────────│
│                 │Per a situacions i usos no │   Tots           │     4     │
│                 │contemplats anteriorment   │                  │           │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració  CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs
inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat.
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar estampat sobre el producte o bé en l’etiqueta, embalatge o documentació
comercial.   
El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:   
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcat   
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i us previst
- Informació sobre les característiques essencials

3.- UNITAT I CRITERIS 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.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B89 -  MATERIALS PER A PINTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B89Z5000,B89ZPD00,B89ZB000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Pintures, pastes i esmalts.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles

cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis   
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid

de calç o la calç apagada   
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a

l'alcalinitat   
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió   
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie   
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues

inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent   
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o

sintètiques i dissolvents   
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o

modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de
la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent   

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats   

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador   

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades   
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una

resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa   
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- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent   
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie   
   
PINTURA A LA COLA:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.   
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de

fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecat   

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  2 h
- Totalment sec:  4 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
   
PINTURA A LA CALÇ:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.   
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.   
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha
de tenir propietats microbicides.   
   
PINTURA AL CIMENT:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.   
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.   
   
PINTURA AL LÀTEX:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, ni dipòsits durs   
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar

una capa uniforme després de l'assecat   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 30
- Totalment sec:  < 2 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
   
PINTURA PLÀSTICA:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de

putrefacció, pells ni materies extranyes.   
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments   
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de

fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecat   

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 2 h   

- Pes específic:   
- Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3   

- Rendiment:  > 6 m2/kg   
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): <

80%   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98   
- Resistència al rentat (DIN 53778):   

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles   

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir   
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PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:   
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes   
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir   
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir   
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir   
   
PINTURA ACRÍLICA:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,

corró o procediments pneumàtics   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 4 h
- Totalment sec:  < 14 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Ha de ser resistent a la intempèrie.   
   
ESMALT GRAS:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.   
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C   
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 6 h   
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.   
   
ESMALT SINTÈTIC:   
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.   
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer

la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.   
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h   

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%   
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg   
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5   
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).   
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)   
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats   
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603):

< 0,12   
   
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.   
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer

la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h   

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5   
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).   
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)   
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits   
- Adherència i resistència a l'impacte:   
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
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¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+   
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats    
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits   
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits   
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent   
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir   
- Resistència química:   

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies
- A l'oli de cremar:  Cap modificació
- Al xilol:  Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies
- A l'aigua:  15 dies   
   

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:   
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer

la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).   
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)   
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits   
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als

detergents.   
   
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.   
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h   
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.   
   
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.   
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable   
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   
- Al tacte:  < 20 min
- Totalment sec:  < 1 h   
   
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o
corró.   
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 2 h   
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.   
   
ESMALT EPOXI:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola.   
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C   
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 10 h   
Ha de tenir bona resistència al desgast.   
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.   
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):   
- Tracció:  >= 16 N/mm2
- Compressió:  >= 85 N/mm2   
Resistència a la temperatura:  80°C   
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PASTA PLÀSTICA DE PICAR:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.   
- Ha de tenir una consistència adequada.   
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 2 h   

- Pes específic:  < 17 kN/m3   
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Resistència al rentat (DIN 53778):   

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles   

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir   
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes   
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir   
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir   
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:   
Subministrament: En pots o bidons.   
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.   
   
PINTURA A LA CALÇ:   
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.   
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.   
   
PINTURA AL CIMENT:   
Subministrament: En pols, en envasos adequats.   
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA,
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:   
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte   
- Identificació del producte   
- Codi d'identificació   
- Pes net o volum del producte   
- Data de caducitat   
- Instruccions d'ús   
- Dissolvents adequats   
- Límits de temperatura   
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat   
- Toxicitat i inflamabilitat   
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components   
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:   
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A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte   
- Identificació del producte   
- Codi d'identificació   
- Pes net o volum del producte   
- Toxicitat i inflamabilitat   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:   
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte   
- Identificació del producte   
- Codi d'identificació   
- Pes net o volum del producte   
- Instruccions d'ús   
- Temps d'estabilitat de la barreja   
- Temperatura mínima d'aplicació   
- Temps d'assecatge   
- Rendiment teòric en m/l   
- Color   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui

les dades exigides a les especificacions.   
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.   
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16

02 26).   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:   
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs

següents:   
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26   

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:   
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs

següents:   
- Esmalt sintètic:   

- Assaigs sobre la pintura líquida:   
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)   

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:   
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26   
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- Esmalt de poliuretà:   
- Assaigs sobre la pintura líquida:   

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)   

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:   
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Resistència a agents químics UNE 48027
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Resistència al calor UNE 48033   

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.   
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.   
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZA -  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8ZAR000,B8ZA7000,B8ZA1000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un

catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres   
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada

eventualment amb oli de llinosa   
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i

dissolvents   
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat   
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de

poliuretà soles o modificades   
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió   
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que

catalitzen en ser barrejades amb un activador   
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el

clorur de metilè amb dissolvents i altres additius   
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa

bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.   
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- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics,
impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics   

- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els
seus productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la
fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010   

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos   
- Solució de silicona   
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i

dissolvents   
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i

amb additius modificadors de la brillantor   
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles

o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats   
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades,

soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat   
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades   
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials   
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats   
   
VERNÍS:   
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.   
   
VERNÍS GRAS:   
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.   
   
VERNÍS SINTÈTIC:   
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).   
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,

pells ni dipòsits durs   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C   
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5   
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 5 h
- Totalment sec:  < 12 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- Ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).   
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats   
   
VERNÍS DE POLIURETÀ:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,

pells ni dipòsits durs   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C   
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5   
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 10 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- Ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).   
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits   
- Adherència i resistència a l'impacte:   
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+   
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats    
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits   
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits   
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- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent   
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C   
- Resistència química:   

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies
- A l'oli de cremar:  Cap modificació
- Al xilol:  Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies
- A l'aigua:  15 dies   
   

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:   
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts   
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h   
   
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:   
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.   
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h   
   
VERNÍS FENÒLIC:   
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h   
   
VERNÍS D'UREA-FORMOL:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,

pells ni dipòsits durs   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C   
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5   
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 3 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- Ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).   
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
   
BREA EPOXI:   
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits
durs (INTA 16 02 26).   
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60   
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C   
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h   
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres   
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir   
   
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.   
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%   
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C   
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3   
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment seca:  < 6 h   

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3   
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM

D.610-68):  >= 150 h   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
   
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:   
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.   
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C   
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):   
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment seca:  < 18 h   
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Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3   
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg   
   
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:   
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.   
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C   
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):   
- Al tacte:  < 45 min
- Totalment seca:  < 4 h   
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3   
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg   
   
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:   
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.   
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):   
- Al tacte:  < 15 min
- Totalment seca:  < 2 h   
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3   
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg   
   
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,

pells ni dipòsits durs   
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer

la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat   
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment seca:  < 2 h   

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
   
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni

dipòsits durs   
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer

la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat   
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 15 min
- Totalment seca:  < 1 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
   
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:   
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat
pH (c.c.): 10,5   
   
PINTURA DECAPANT:   
Ha de ser d'evaporació ràpida.   
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.   
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.   
   
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:   
Temps d'assecatge:  <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h   
Pes específic:  13 kN/m3   
   
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:   
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells
ni dipòsits durs.   
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.   
Adherència (UNE 48-032):  <= 2   
   
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:   
pH sobre T.Q.:7,75   
   
SEGELLADORA:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.   
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- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat   

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C   
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  30 min   - 4 h
- Totalment seca:  < 12 h   

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
   
SOLUCIÓ DE SILICONA:   
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha
d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.   
Rendiment:  > 3 m2/l   
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons.   
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte   
- Identificació del producte   
- Acabat, en el vernís   
- Codi d'identificació   
- Pes net o volum del producte   
- Data de caducitat   
- Instruccions d'ús   
- Dissolvents adequats   
- Límits de temperatura   
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat   
- Toxicitat i inflamabilitat   
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components   
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.   
- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea

epoxi.   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui

les dades exigides a les especificacions.   
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.   
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OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs

següents:   
- Assaigs sobre pintura líquida:   

- Dotació de pigment
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)   

- Assaigs sobre pel·lícula seca:   
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227
- Adherència  UNE EN ISO 2409   

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi

a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:   
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A
- Índex d'anivellament INTA 160289
- Índex de despreniment INTA 160.288
- Temps d'assecat INTA 160.229
- Envelliment accelerat INTA 160.605
- Adherència UNE EN ISO 2409   

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS
METÀL·LICS:   
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.   
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.   
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.   
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix
lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin
satisfactoris.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAB -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BABGFE01,BABGFE02,BABGFE03.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el bastiment i el bastidor de la porta, així
com la ferramenta d'obertura i tancament.   
Per al parament de la porta s'han considerat les següents solucions:   
- Dues planxes d'acer esmaltat amb o sense espiell
- Barrots de tub d'acer
- Lamel·les horitzontals fixes d'acer   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni
despreniments en el recobriment.   
Tots els perfils que conformen el bastiment i el bastidor de la porta han de ser del material
indicat a la descripció del mateix.   
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.   
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.

Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i
connectades per mitjà de volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a
l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al
bastiment i a la fulla.   
Fixacions entre la fulla i el bastiment:  3 punts   
Els perfils s'han d'obtenir mitjançant operacions de perfilat, plegat o conformat en fred.   
El seu aspecte ha de ser uniforme i no ha de tenir esquerdes, marques, ondulacions apreciables
a simple vista, ni d'altres defectes superficials.   
Han de presentar a tota la seva llargària una secció recta uniforme.   
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència), i s'admet
també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil porti plecs fets especialment
per a allotjar la rosca del cargol.   
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons
UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4   
Guix de la paret dels perfils:   
- Perfils bàsics:  >= 0,8 mm
- Perfils complementaris:  >= 0,4 mm   
Recobriment de galvanitzat (UNE-EN 10142):   
- Z 275:  perfils bàsics conformats a partir de banda galvanitzada
- Z 200:  perfils complementaris conformats a partir de banda galvanitzada
- Z 200:  perfils conformats a partir de banda prepintada   
La unió entre els perfils del bastidor i les planxes, barrots o lamel·les del parament de la
porta s'ha de fer mitjançant soldadura.   
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en
fred).   
Separació entre els perfils del bastidor:  <= 600 mm   
Fletxa dels perfils del bastidor ( L = llum ):  <= L/100   
Gruix de les potes d'ancoratge del bastiment:  >= 1 mm
Distància entre potes d'ancoratge del bastiment:  <= 600 mm
Distància potes d'ancoratge-extrems del bastiment:  <= 200 mm
Tarja fixa de ventilació:   
- Alçària de la tarja de ventilació:  <= 300 mm
- Distància tarja ventilació-cantells:  >= 150 mm   
Espiell superior:   
- Distància espiell-cantells:  >= 150 mm   
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les
mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.   
Dimensions:   
- Porta d'una fulla   

- Ample de la fulla:  <= 120 cm   
- Portes de dues fulles   

- Ample de la fulla:  >= 60 cm   
Toleràncies:   
- Dimensions:  ± 1 mm   
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm   
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m   
- Planor:  ± 1 mm/m   
- Torsió del perfil:  ± 1°/m   
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE 36-579.   
   
PARAMENT AMB PLANXES D'ACER:   
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Les planxes d'acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense superar
les deformacions màximes admisibles, els esforços al que es veuran sotmeses.   
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat
superficial.   
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb
l'indicat a la DT o el triat per la DF.   
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a
l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.   
Toleràncies:   
- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de l'UNE-EN 10143.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.   
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant
ha de declarar els valors de les propietats higrotèrmiques d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE DB HE 1.   
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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

* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976,
'Particiones: Puertas de Acero'.   
UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación   
* UNE 36579:1986 Perfiles de acero al carbono conformados en frío para ventanas y balconeras.
Características y condiciones generales de inspección y suministro.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAP -  BASTIMENTS PER A PORTES I ARMARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAP36186.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils de fusta que formen el marc de la porta o de l'armari.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els que s'esmenten com a admissibles.   
Els perfils no han de tenir nusos morts.   
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els
insectes.   
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.   
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a
les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva
llargària.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara   
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça   
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la
peça   
Humitat dels perfils (H)   
- Portes interiors:  7% <= H <= 11%   
- Portes exteriors:  10% <= H <= 15%   
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6%   
Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56851):   
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- Portes interiors:   
- Resistència mitjana:  550 N
- Resistència mínima:  500 N   

- Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors:   
- Resistència mitjana:  1000 N
- Resistència mínima:  900 N   

Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 1,3 N   
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):   
- Coníferes:  > 4,5 kN/m3
- Frondoses:  > 5,3 kN/m3   
Toleràncies:   
- Amplària:  ± 1 mm   
- Alçària:  ± 3 mm   
- Secció del perfil:   

- Amplària:  ± 2 mm
- Gruix:  ± 2 mm   

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m   
- Planor:  ± 1 mm/m   
- Angles:  ± 1°   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles.   
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en
contacte amb el terra.   
   
BASTIMENT PER A PORTES DE TANCAMENT:   
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:   
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)   
- Absortivitat   

3.- UNITAT I CRITERIS 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

* UNE 56802:1989 Puertas de madera. Medidas y tolerancias.   
* UNE 56803:1990 Puertas de madera. Especificaciones técnicas.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAQ -  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

BAQD -  FULLES DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAQDM442.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de
la porta.   
S'han considerat els tipus de fulla següents:   
- De cares llises
- Amb motllura
- Rebaixada amb plafons
- Amb galzes per a vidre
- Amb galzes per a vidre i barretes   
S'han considerat els tipus d'acabat següents:   
- De roure per a envernissar
- De sapel·li per a envernissar
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- De fusta per a pintar   
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:   
- De cartró
- De fusta
- Massisa   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.

La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.   
Els perfils no han de tenir nusos morts.   
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els
insectes.   
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.   
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta,
la fulla ha de ser xapada.   
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accesoris.

Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11%   
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6%   
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):   
- Coníferes:  > 4,5 kN/m3
- Frondoses:  > 5,3 kN/m3   
Gruix del plafó d'acabat:   
- Amb el plafó de partícules:  >= 4 mm
- Amb el plafó contraplacat:  >= 3 mm
- Amb plafó de fibres de densitat alta:  >= 2,5 mm   
Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801):   
- Llargària:  >= 30 cm
- Amplària:  >= 7 cm   
Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 13 N   
Amplària dels perfils del bastidor:  >= 30 mm   
Balcament de la fulla (UNE 56-824):  <= 6 mm   
Curvatura de la fulla (UNE 56-824):   
- Bancades:  <= 6 mm
- Testeres:  <= 2 mm   
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats
4.2.6. a 4.2.14.   
Toleràncies:   
- Amplària:  ± 1 mm   
- Alçària:  ± 2 mm   
- Gruix:  ± 1 mm   
- Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m   
- Planor:  ± 1 mm/m   
- Escairat (UNE 56-821):  <= 2 mm   
- Gruix de les fulles:  ± 1 mm   
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla:  ± 1 mm   
   
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:   
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró
ondulat.   
Gramatge del material de rebliment:   
- Amb paper:  >= 250 g/m2
- Amb cartró:  >= 550 g/m2   
Superfície de l'alvèol del material de rebliment:   
- Amb paper o cartró llis:  <= 6 cm2
- Amb cartró ondulat:  <= 30 cm2   
Gruix del material de rebliment:   
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2:  >= 0,39 mm
- Amb cartró ondulat:  >= 2 mm   
   
ACABAT PER A PINTAR:   
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de
fibres de densitat alta.   
   
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:   
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.   
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara   
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça   
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la
peça   
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AMB GALZE PER A VIDRE:   
Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors:  >= 7 cm   
Amplària del travesser de base:  >= 24 cm   
   
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:   
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.   
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.   
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes.   
Diàmetre dels nusos sans:  <= 10 mm   
Suma del diàmetre dels nusos vius:  <= 20 mm/m   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.   
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense
contacte directe amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les
condicions exigides al plec, i en particular les següents:   
- Aspecte (UNE 56520 i UNE 56521)   
- Contingut d'humitat (UNE 38337)
- Duresa mitjana a la secció transversal (UNE 56534)
- Pes específic (UNE 56531)
- Defectes (UNE-EN 1310)
- Característiques geomètriques:   

- Amplària
- Llargària
- Secció del perfil
- Rectitud d'arestes
- Torsió del perfil
- Planor
- Escairat: (UNE 56821)   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
En aquest àmbit no es preveu la realització d'assaigs.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran elements de tancament que no arribin garantits per escrit pel contractista,
amb les condicions abans esmentades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAZ1 -  TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAZ1U010.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Perfils de fusta massisa o de taulers aglomerats xapats per a formar els tapajunts dels
bastiments.   
S'han considerat els perfils següents:   
- De roure, d'iroko, de melis o de sapel·li per a envernissar
- De fusta per a pintar   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El perfil no ha de tenir altres defectes que els citats com admissibles.   
Els perfils no han de tenir defectes superficials.   
Toleràncies:   
- Gruix:  ± 0,5 mm   
- Amplària:  ± 3 mm   
- Llargària nominal:  ± 3 mm   
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m   
- Torsió del perfil:  ± 1°/m   
- Planor:  ± 1 mm/m   
   
PERFILS DE ROURE, D'IROKO, DE MELIS O DE SAPEL·LI PER A ENVERNISSAR:   
Perfils de tauler de partícules de fusta o tauler aglomerat, xapat amb fullola de fusta.   
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.   
   
PERFILS DE FUSTA PER A PINTAR:   
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els
insectes.   
S'admeten els nusos sans sempre que no afectin la solidesa dels perfils.   
Els perfils no han de tenir nusos morts o resinosos. Els nusos negres o solts es podran
substituir per peces de fusta.   
Les fissures han de complir els següents límits:   
- Amplària:  <= 1 mm
- Profunditat:  <= 1/4 gruix del perfil
- Llargària individual:  <= 150 mm
- Llargària acumulada:  <=25 % llargària del perfil   
La fusta no ha de presentar exfoliació.   
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça   
Humitat del perfil:  <= 12%   
Resistència a la compressió de la fusta (UNE 56535):  >= 30 N/mm2   
Resistència a la flexió de la fusta (UNE 56537):  >= 42 N/mm2   
Resistència al tall de la fusta:  >= 4,5 N/mm2   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions
exigides.   
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAZ2 -  GALZES DE FUSTA PER A FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAZ26AA0.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils per a folrar la cara interior dels bastiments de base.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La secció dels perfils ha de ser adequada per a cobrir el bastiment de base, permetre la
col·locació de la fulla, de manera que obri i tanqui correctament, i la col·locació del
tapajunts.   
Els perfils han de ser de tauler de partícules de fusta o tauler aglomerat, xapat amb fullola
de fusta.   
Els perfils no han de tenir defectes superficials.   
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.   
Toleràncies:   
- Gruix:  ± 0,3 mm   
- Amplària:  ± 0,5 mm   
- Llargària:  ± 1,0 mm   
- Rectitud de les arestes:  2 mm/m   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions
exigides.   
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAZG -  FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAZGC370,BAZGC360.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que
faciliten agafar les fulles de portes, finestres o balconeres.   
Finestres o balconeres amb fulles batents:   
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.   
- El sistema de tanca ha de ser tres punts.   
Portes batents:   
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera

òptica i pom a la cara exterior   
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si

la porta és d'armari   
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:   
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia

inferior, topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris   
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.   
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:   
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i

accessoris.   
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la

fulla.   
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu
defecte els que determini la DF.   
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.   
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.   
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats
que permetin allotjar el cap del cargol de fixació.   
Toleràncies:   
- Dimensions nominals:  ± 1 mm   
   
FRONTISSES D'UN SOL EIX   
Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 dígits
(UNE-EN 1935):   
- Categoria de servei (primer dígit)   

- Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'ús domèstic cuidat, baixa
freqüència d'ús)

- Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d'ús)
- Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d'ús pel públic o per altres

persones poc incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc
d'accident o mal ús)   

Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes que poden tenir ús violent)   
- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb frontisses (segon

dígit)   
- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen fins:   

- Grau 3: 10.000 cicles
- Grau 4: 25.000 cicles   

- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen fins:   
- Grau 4: 25 000 cicles
- Grau 7: 200.000 cicles   

- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit)   
- Grau 0 : 10 kg
- Grau 1:  20 kg
- Grau 2:  40 kg
- Grau 3:  60 kg
- Grau 4:  80 kg
- Grau 5:  100 kg
- Grau 6:  120 kg
- Grau 7:  160 kg   

- Aptitud per a ús en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)   
- Grau 0:  no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum.
- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes

portes veure UNE-EN 1634-1)   
- Seguretat de persones (cinquè dígit):   

- otes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per a l'ús.   
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670:   

- Grau 0:  Sense resistència definida a la corrosió
- Grau 1: resistència mitja
- Grau 2: resistència moderada
- Grau 3: resistència alta
- Grau 4: resistència molt alta   

- Seguretat de bens / resistència a l'efracció (setè dígit):   
- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció.   
- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció   

- Grau de la frontissa (vuitè dígit):   
- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions.   

Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal·lades en portes
tallafoc i/o de control de fums o portes de tancament de vies d'evacuació han d'anar marcades
amb els següents elements:   

- identificació, nom fabricant o marca comercial
- grau de la frontissa
- número d'aquesta norma europea   

L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la
classificació de grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del
fabricant.   
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà:   

- L:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit horari.
- R:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit antihorari   

La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses
en la instal·lació o en servei.   
   
PANYS I PESTELLS:   
Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN
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12209):   
- Categoria d'ús ( primer dígit):   

- Grau 1:  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.
- Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses.
- Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús.

- Durabilitat: (segon dígit)   
- Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta
- Grau F:  50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau G:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau H:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau L:  100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta
- Grau M:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta
- Grau R:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau S:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Grau X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta   

- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)   
- Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50

N
- Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament

<=25 N
- Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15

N   
- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit):   

- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.   

- Seguretat de persones (cinquè dígit):   
- Grau 0:  sense requisits de seguretat.   

- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):   
- Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.   

- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):   
- Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació   

- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):   
- Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicació.
- Grau B:  Porta encastada i batent
- Grau C:  Porta encastada i corredissa
- Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació
- Grau E:  Porta sobreposada i batent
- Grau F:  Porta sobreposada i corredissa
- Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'aplicació
- Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada
- Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interior.
- Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior
- Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior
- Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior
- Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior   

- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)   
- Grau 0:  No aplicable
- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual
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- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic
- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual
- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic
- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual
- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic   

- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):   
- Grau 0: Pany sense nueca
- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn
- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn
- Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever
- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant   

- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):   
- Grau 0: Sense requisit
- Grau A:  Mínim tres elements retenidors
- Grau B:  Mínim cinc elements retenidors
- Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives.
- Grau D:  Mínim sis elements retenidors
- Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau F:  Mínim set elements retenidors
- Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives   

En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la
identificació clara del producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN
12209).   
   
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT   

- Grau 0:  Sense prescripcions de resistència
- Grau 1:  Dèbil resistència
- Grau 2:  Resistència mitja
- Grau 3:  Resistència elevada
- Grau 4: .Resistència molt elevada   

- Seguretat (cinquè dígit):   
- Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum.
- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.   

- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart
dígit)   

Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar
col·locats sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una
codificació de sis dígits:   
- Categoria d'ús (primer dígit)   

- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus.
- Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus.   

- Durabilitat (segon dígit)   
- Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplaria de la porta, massa, moments

d'obertura, moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154.   
- Força del tancaportes (tercer dígit)   

- Grau 8: 500.000 cicles d'assaig   
- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la

utilització.   
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

FRONTISSES D'UN SOL EIX   
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 portes tallafoc/estanques al fum:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)   
   
PANYS I PESTELLS:   
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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 portes tallafoc/estanques al fum:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)   
   
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT   
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 portes tallafoc/estanques al fum:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)   
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions
exigides.   
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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

FRONTISSES D'UN SOL EIX   
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos
de ensayo.   
   
PANYS I PESTELLS:   
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y
cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.   
   
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT   
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas.
Requisitos y métodos de ensayo.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS

BD7F -  TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD7FP360.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar soldada
químicament.
La cara interior del tub ha de ser llisa.
La cara exterior del tub ha de ser nervada.
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en
servei.
Característiques de la banda de PVC:
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 80%
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2
- Opacitat: 0,2%
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’é sser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d’altres defectes
superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment.
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret.
La paret del tub ha de ser opac.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l’impacte: d’acord amb UNE-EN 1452-2.
- Resistència a la pressió interna: d’acord amb UNE-EN 1452-2.
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d’acord amb assaig UNE-EN 727
-  Retracció longitudinal:  <= 5% d’acord amb assaig UNE-EN 743.
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d’acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1452-2.
Toleràncies:
 - Diàmetre exterior:
   - 25-32-40-50:  0,2 mm.
   - 63-75-90:  0,3 mm.
   - 110-125:  0,4 mm.
   - 140-160:  0,5 mm
   - 180-200:  0,6 mm
   - 225:  0,7 mm
   - 250:  0,8 mm
   - 280:  0,9 mm
   - 315: 1,0 mm
   - 355: 1,1 mm
   - 400: 1,2mm
   - 450:  1,4mm
   - 500:  1,5 mm
   - 560:  1,7 mm
   - 630:  1,9 mm
   - 710-800-900-1000: 2,0 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2
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- Llargàira i embocadures: d’acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’é sser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d’altres defectes
superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment.
Aquests tubs es col·locaran d’acord amb un codi d’aplicació:
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als
sistemes d’evacuació d’aigües residuals de d’edifici.   
- “U” codi per a àrea d’aplicació que es situa a més d’1m de l’ edifici al que es connecta el sistema de canalització enterrada.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l’impacte: d’acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D’acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D’acord amb assaig UNE-EN 743
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d’acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1401-1.
Toleràncies:
- Dià metre exterior:
   - 110-125:  0,3mm.
   - 160:  0,4 mm
   - 200-250:  0,5 mm
   - 315:  0,6 mm
   - 355-400:  0,7 mm
   - 450: 0,8 mm
   - 500: 0,9 mm
   - 630: 1,1 mm
   - 710:  1,2mm
   - 800:  1,3 mm
   - 900:  1,5 mm
   - 1000: 1,6 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d’acord amb taules UNE-EN 1401-1
- Llargària útil o efectiva no ha d’ésser inferior a la declarada pel fabricant.   
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub,  ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l’eix del tub. d’acord amb UNE-EN
1401-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament
sobre superfí cies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les
capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.

3.- UNITAT I CRITERIS 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

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(Cloruro de Vinilo) no
plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs per sanejament amb pressió, han d’anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d’ 1 m. de forma que
sigui llegible després d’emmagatzemar-los, exposició a l’intempèrie i instal·lació , i mantenir-se llegible durant la vida del
producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del tub.
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim:
-  Número normativa (UNE-EN 1456-1)
-  Nom i/o marca comercial
-  Material (PVC-U)
-  Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret
-  Pressió nominal   
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents
ciutats).
- Número de la línia d’extrusió
Els tubs per sanejament sense pressió, han d’ anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui llegible
després d’emmagatzemar-los, en exposició a l’intempèrie i en la instal·lació , i mantenir-se llegible durant la vida del producte.
El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del tub.
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim:
-  Número normativa ( UNE-EN 1401-1)
-  Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD)
-  Nom i/o marca comercial
-  Dimensió nominal
-  Gruix mínim de la paret o SDR
-  Material (PVC-U)
-  Rigidesa anular nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents
ciutats.
- Prestacions en clima fred (si és el cas)
OPERACIONS DE CONTROL:
- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l’obra, es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats
dels assaigs segü ents, realitzats per un laboratori acreditat:
     - Resistè ncia a la tracció (UNE 53112)
     - Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)
     - Resistència a la pressió  interna (UNE-EN 921)
     - Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)
     - Resistència al diclorometà  a una temperatura especificada (UNE-EN 580)
     - Temperatura de reblaniment Vicat  (UNE-EN 727)    
     - Retracció  longitudinal en calent (EN 743)
     - Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1277)
     - Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)
 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests
assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d’un mateix diàmetre que s’hagi de col·locar, i sobre una mostra de 2 tubs,
les característiques geomètriques següents:
     - 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub)
     - 5 mesures de longitud (1tub)
     - N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):
          - 8 mesures per DN <= 250
          - 12 mesures per 250 < DN <= 630
          - 24 mesures per DN > 630
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es pot
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
corresponents.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
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Control estructural i físic:
- No s’autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del fabricant.
- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot assajat. Només s’acceptarà
el lot, amb l’excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.
Control geomètric:
- En el cas de que resultat d’una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres tubs.
- Només s’acceptarà el lot, amb l’excepció  del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE POLIPROPILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDW3B900.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre
tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub,
i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
*UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de
agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
*UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para
tubos,accesorios
*UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
*UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
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FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE POLIPROPILÈ

BDW3 -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDW3B900.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre
tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
 S'han considerat els elements següents:
 - Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub,
i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de
agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para
tubos,accesorios
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión.
Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDY -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDY3B900.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre
tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub,
i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
*UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de
agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
*UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para
tubos,accesorios
*UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
*UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
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BDY -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS

BDY3 -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDY3B900.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre
tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
 S'han considerat els elements següents:
 - Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub,
i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de
agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para
tubos,accesorios
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión.
Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

BEK1 -  REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEK11TB8.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Reixetes d'impulsió d'alumini per a fixar al bastiment o recolzar sobre aquest.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions,
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.   
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a
conseqüència del règim normal de funcionament
No han de contaminar l'aire que circula a través seu   
Si la reixeta és per a fixar al bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de
perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser fixat al bastiment de
muntatge.   
Si la reixeta és per a recolzar sobre el bastiment, ha d'estar formada per un bastidor
metàl·lic de perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser recolzat al
bastiment de muntatge.   
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si.   
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

BEKE -  TOVERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEKE2421.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DIFUSOR MODULAR LINIAL DE TOVERES D'ALTA INDUCCIÓ   
Difusors lineals formats per un conjunt de toveres individuals per a la sortida d'aire,
preparats per a anar muntats directament sobre el conducte.
S'han contemplat els següents tipus d'elements:   
- Difusors formats per toveres de qualsevol geometria, per a muntar sobre conductes de secció

circular
- Difusors formats per toveres de qualsevol geometria, per a muntar sobre conductes de cares

planes   
   
TOVERES DE LLARG ABAST   
Toveres circulars de llarg abast orientables manualment, d'alumini lacat, per muntar sobre
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conductes o sobre paraments verticals o horitzontals.
S'han contemplat els següents elements:   
- overes amb embellidor fixat clipat
- Toveres amb embellidor fixat mecànicament
- Toveres per col·locades en l'extrem del conducte
- Toveres per muntar en el lateral de conducte circular, pel que necessiten portar una peça

d'adaptació.   
   
MULTITOVERES DE LLARG ABAST   
Plaques rectangulars d'acer galvanitzat lacat que incorporen un conjunt de toveres circulars
en una o dues files, orientables manualment, d'alumini lacat. Són toveres de llarg abast per
muntar sobre conductes o sobre paraments verticals o horitzontals.
S'han contemplat els següents elements:   
- Multitoveres per fixar sobre parament vertical o horitzontal
- Multitoveres per muntar en el lateral de conducte circular, pel que necessiten portar una

peça d'adaptació.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions,
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.   
Les toveres i difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de
l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com
a conseqüència del règim normal de funcionament.
No han de contaminar l'aire que circula a través seu.   
No pot tenir peces soltes al seu interior.   
En el cas del difusor modular linial de toveres d'alta inducció han d'estar formats pel
conjunt de toveres individuals muntades sobre una xapa d'acer galvanitzat i els junts
necessaris per a l'estanquitat de la unió entre el difusor i el conducte.   
El diàmetre de les toveres i multitoveres de llarg abast fa referència al diàmetre necessari
per a embocar la peça al conducte o plénum. Quan es parla del diàmetre de la boca es fa
referència a l'obertura de sortida d'aire.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1 -  CAIXES I ARMARIS

BG11 -  CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG112690.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Caixes generals de protecció de poliester reforçat, segons esquemes UNESA.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores.
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El poliester ha d'anar reforçat amb fibra de vidre.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre.
Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre.
La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors.
Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo.
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació.
El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser precintable.
Grau de protecció (UNE 20-324):
- Instal·lacions interiors:  >= IP-417
- Instal·lacions exteriors:  >= IP-437
Rigidesa dielèctrica:  >= 375 kV
Classe tèrmica (UNE 21-305):  A
L'esquema d'instal·lació ha de seguir les normes UNESA.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus
- Tensió nominal d'alimentació
- Intensitat nominal
- Anagrama UNESA
- Grau de protecció
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1 -  CAIXES I ARMARIS

BG1N -  CENTRALITZACIONS DE COMPTADORS ELÈCTRICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG1N6C30.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Centralització de comptadors monofàsics o trifàsics.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per les següents unitats connectades entre si:
- Unitat funcional d'embarrat general i de fusibles
- Unitat funcional de mesura
- Unitat d'embarrat de protecció
Han de ser de tipus modular.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Cada unitat ha de constar de cos, placa de muntatge i tapa.
Els cossos han de ser de poliester reforçat amb fibra de vidre, amb empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a la
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seva fixació.
Les tapes han de ser de metacrilat transparent i han de portar orificis per a la fixació al cos mitjançant visos.
La tapa de la unitat de mesura s'ha de fixar al cos mitjançant visos precintables.
El cos de la unitat d'embarrat general ha de portar els suports per a les bases portafusibles segons la capacitat de la
centralització i empremtes de ruptura per a l'entrada del cable d'alimentació.
El cos de la unitat de mesura ha de portar una placa de muntatge per a la subjecció dels comptadors.
El cos de la unitat d'embarrat de protecció ha de portar els suports per als borns de sortida, un perfil de fixació DIN i una barra
per a connexió de la presa de terra. També ha de dur orificis de sortida de les derivacions individuals.
Classe del material aïllant (UNE 21-305):  A
Tensió nominal:  400 V
Intensitat nominal de l'embarrat general:  250 A
Grau de protecció del cos (UNE 20-324):  >= IP-407
Grau de protecció de la tapa (UNE 20-324):  >= IP-409
Resistència a la flama (UNE 60707):  Autoextingible
Tipus de connexions:  Segons UNESA 1404 A
Capacitat dels borns d'entrada:  fins a 150 mm2
Capacitat dels borns de sortida:  fins a 25 mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
La centralització ha de portar, de forma durable i ben visible, una placa amb les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Número de model o referència tipus
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60439-1:2001 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Conjuntos de serie y conjuntos derivados de serie.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2D -  SAFATES METÀL.LIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG2DJ9F0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Safates metàl·liques.
S'han considerat els tipus següents:
- Planxa d'acer galvanitzada
- Reixeta d'acer
- Perfil d'acer
S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents:
- Cega amb ala estàndard
- Perforada amb ala estàndard
- Perforada amb el centre llis reforçat

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
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Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars.
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.
Potència de servei:  <= 16 kW
Quan l'acer porta un recobriment sintètic:
- El recobriment ha de ser de PVC, niló o d'altres plàstics.
- Resistència a la flama:  Autoextinguible i inflamable

PERFIL D'ACER:
La safata està formada per perfils conformats longitudinals i transversals, fixats mecànicament.
Llargària dels perfils longitudinals:  <= 300 cm
Distància entre perfils transversals:  <= 30 cm
Distància entre el perfil i la vora del perfil longitudinal:  <= 15 cm
S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents:
- Cega amb ala estàndard
- Perforada amb ala estàndard
- Perforada amb el centre llis reforçat

PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta.
Grau de protecció (UNE 20-324):
- Cega amb ala estàndard:  >= IP-419
- Perforada amb ala estàndard:  >= IP-219
- Perforada amb el centre llis reforçat:  >= IP-219

REIXETA D'ACER:
Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella.
Grau de protecció (UNE 20-324):  >= IP-XX9

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats.

REIXETA:
En mòduls de llargària 1 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.

PERFIL:
En mòduls de llargària 1 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència a les normes

PLANXA:
En mòduls de llargària 1,2 i 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.
Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries.
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència a les normes

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3 -  CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
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BG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG380900.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o tambors.
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y
conductores de protección.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

BG6 -  MECANISMES

BG62 -  INTERRUPTORS I COMMUTADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG62D1DN.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Interruptors i conmutadors per a encastar o muntar superficialment.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar accessoris embellidors.
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de commutació o de commutació de
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creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris embellidors d'acabat.
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat en la UNE 20-353.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser aïllants.
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat.
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.
Han de funcionar correctament a temperatura ambient.
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les
persones i el seu entorn.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal:  230 V
Aïllament (UNE 20-353):  Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-353):  Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-353):  Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y
combinados fusibles.
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones
generales.
UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

BG6 -  MECANISMES

BG63 -  ENDOLLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG63D15R.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament aïllant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a contacte del conductor de
protecció.
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base.
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Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada.
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal:  <= 400 V
Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir
Temperatura:  <= 25°C
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la connexió a terra s'estableixi abans
que la conexió als contactes que tenen tensió.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Identificació del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y
combinados fusibles.
UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

BGC -  GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, SAI I SISTEMES DE CONTROL DE LA QUALITAT DEL
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

BGC1 -  GRUPS ELECTRÒGENS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGC11010.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Grup electrògen de fins a 1850 KVA, per a 230/400 V de tensió o amb selecció de tensió, amb
motor diesel fix i sistema de funcionament manual o automàtic.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar format per un conjunt de motor diesel/alternador autorefrigerat, que ha
d'incorporar:   
- Un regulador automàtic de velocitat
- Un dipòsit de combustible
- Filtres d'aire, d'oli i de combustible
- Un alternador amb regulador automàtic de tensió
- Dispositius de maniobra, de control i de protecció per al circuit de consum d'energia

elèctrica   
El conjunt ha d'anar muntat sobre una bancada d'acer amb amortiment de vibracions, per a
instal·lació fixa.   
També ha de portar bateria, motor elèctric d'engegada, generador per a la càrrega de bateria i
comandaments d'engegada.   
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Freqüència:  50 Hz   
Alternador:  Trifàsic, amb neutre accessible, sense escombreta   
Grau (mínim) de protecció de l'alternador:  IP-22X   
Quan el sistema de funcionament és manual, l'engegada ha de ser manual.   
Quan el sistema de funcionament és automàtic, l'engegada ha de ser automàtica, en 8 s aprox.,
en fallar el subministrament de la xarxa.   
Toleràncies:   
- Variació de tensió admissible:  ± 2,5% a qualsevol càrrega   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalats.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El grup s'ha de subministrar amb la documentació tècnica següent:   
- Esquema i plànols de muntatge
- Descripció de les característiques
- Certificat d'assaigs de verificació del fabricant
- Instruccions d'engegada i d'ús   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Demanar al fabricant la documentació tècnica dels equips i verificar l'adequació de les

seves característiques al Projecte.
- Demanar del fabricant els protocols de proves previst per a la recepció dels equips
- Supervisió a fàbrica dels assaigs previstos, quan les característiques dels equips ho

aconsellin segons criteri de DF.
- Control de la documentació Tècnica subministrada
- Control de transport des de fàbrica fins a l'obra i control de càrrega i descàrrega.
- Control d'identificació final i lloc d'emplaçament.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls realitzats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es controlarà la documentació de tots els equips.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Quan l'incompliment afecti a la fiabilitat o seguretat dels equips, o a la seguretat de les
altres instal·lacions, el fabricant haurà de fer les correccions que corresponguin, si no és
possible es refusaran els equips o elements que correspongui.   
En cas de discrepàncies amb el projecte, que no afecten a la fiabilitat o seguretat dels
equips, instal·lacions o persones, es procedirà segons criteri de DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

BGD -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA

BGD1 -  PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGD14210.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò
18,3 mm, estàndard o de 300 micres.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir totalment.
Gruix del recobriment de coure:
+----------------------------------------+
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦
¦---------------¦-----------¦------------¦
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦
+----------------------------------------+
Toleràncies:
- Llargària:  ± 3 mm
- Diàmetre:  ± 0,2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW1 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW11000,BGW1N000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de comptadors, i no han
de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris pel muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW2 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW2DC9F.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, en cap cas,
la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de
safata.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW3 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW38000.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, rodons de coure, platines de
coure o canalitzacions conductores.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de coure nus, conductors
d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas,
la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de conductor de
coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de
conductor de seguretat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW6 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW62000,BGW63000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors,
endolls, pulsadors, portafusibles, sortides de fils, plaques, marcs, reguladors d'intensitat,
transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes horaries.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han
de disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon funcionament.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetre o d'altres dimensions   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un mecanisme.   

Projecte d'obres per l'adequació de la nau industrial

situada al carrer Marcel·lí i Gené, 32

 Pàgina:    99



4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

BGWC -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A GRUPS GENERADORS D'ENERGIA ELÈCTRICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGWC1000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a grups electrògens.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material i les seves característiques han de ser adequats per a grups electrògens i no han
de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetre o d'altres dimensions   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un grup electrogen.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

BGYD -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGYD1000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques de connexió a
terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o d'una placa
de connexió a terra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA

CALENTA SANITÀRIA

BJ1 -  APARELLS SANITARIS

BJ13 -  LAVABOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ13B71QK4Q4.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a
semiencastar, per a fixar sota taulell o per a recolzar sobre taulell o moble.   
S'han considerat els materials següents:   
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport   
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport   
- Material sintètic, format per una part orgànica i dues parts minerals naturals   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Cal que sigui impermeable.   
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça
que en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de distància.   
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com
ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.   
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.   
Les superficies han de ser llises i continues.   
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.   
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert,
sense que es produeixin embasaments.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:   
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
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- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o

esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra   
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:   
- Resistència a les càrregues estàtiques:   

- Lavabos i rentamans murals:  1500 N   
Toleràncies:   
- Amplària (lavabo):  - 5 mm   
Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal corresponent,
d'acord amb UNE-EN 14688:   
- CL 25: 0,25 l/s
- CL 20 : 0,20 l/s
- CL 15: 0,15 l/s
- CL 10: 0,10 l/s
- CL 00: sense sobreeixidor   
Característiques essencials d'acord amb UNE-EN 14296, UNE-EN 14688:   
- Aptitud per la neteja
- Resistència de càrrega
- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688)
- Durabilitat   
La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Normativa
(UNE-EN 14688), tipus de sobreeixidor (CL) i si és necessari s'afegeix la capacitat del
sobreeixidor (OF), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la
durabilitat (DA):
EN 14688  CL
OF - CA - LR  DA   
La designació del lavabo per a ús col.lectiu es realitza indicant amb diferents dígits; el nom
de la Normativa (EN 14296), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la
durabilitat (DA):
  EN 14296  CA  LR  DA    

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les superfícies protegides.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en
posició vertical.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.   
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.   
UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
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 higiene personal:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
embalatge o documentació comercial.    
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número de certificat CE o del certificat de control de producció, si és el cas.
- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 14296)
- Informació sobre les característiques essencials   
Ha de portar les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Instruccions per a la seva instal·lació   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
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Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.   
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es

corresponen amb l'especificat al projecte.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA

CALENTA SANITÀRIA

BJ1 -  APARELLS SANITARIS

BJ14 -  INODORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ14BB1Q.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment.   
S'han considerat els materials següents:   
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport   
En funció de la col·locació els inodors poden ser:   
- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra.
- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra.   
En funció d'on cauen els excrements els inodors poden ser:   
- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l'aigua profunda que conté la tassa
- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó   
En funció de la composició els inodors poden ser:   
- Inodor de tanc baix , és la combinació d'un inodor i una cisterna pera formar un conjunt

funcional
- Inodor monobloc, és el inodor que s'ha fabricat d'una sola peça tassa i cisterna.
- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor.   
Els inodors es classifiquen:   
- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9

litres indistintament.   
- Classe 2: Conjunts d'inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu de

descàrrega i que utilitzen un volum de descàrrega de 6 litres com a màxim, o una descàrrega
de doble comandament que combina una descàrrega de 6 litres com a màxim i una descàrrega
reduïda no superior a 2/3 del volum de descàrrega màxim.   

Hi ha dos dispositius de descàrrega:   
- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula
- Tipus C: Fluxor.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Cal que sigui impermeable.   
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies
llises.   
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.   
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.   
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del
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seient i la tapa.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:   
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o

esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra   
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:   
- Resistència a les càrregues estàtiques:   

- Inodors murals:  4000 N   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les superfícies protegides.   
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de
dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls, separats amb taulons de fusta.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.   
UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
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 higiene personal:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
embalatge o documentació comercial.    
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Nom logotip i adreça del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Fer referència a la norma UNE-EN
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials   
Ha de portar les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Instruccions per a la seva instal·lació   
Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa.   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.   
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es

corresponen amb l'especificat al projecte.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA

CALENTA SANITÀRIA
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BJ1 -  APARELLS SANITARIS

BJ18 -  AIGÜERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ18U010.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigüeres per encastar o amb suports murals.   
S'han considerat els materials següents:   
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport   
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport   
- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit

íntimament al suport   
- Acer inoxidable de qualitat 18/8 crom-níquel, embotida i conformada mecànicament (aigüera)   
En la norma UNE-EN 13310 s'anomenen les diferents possibilitats de subjecció d'aquest element:

- Aigüeres murals
- Aigüeres de sobreposar
- Aigüeres d'encastar
- Aigüeres d'enrasar
- Aigüeres sota taulell   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Cal que sigui impermeable.   
Hi ha d'haver  drenatge de l'aigua en la cubeta i zona d'escorredor
Han de resistir el calor sec (180 graus) sense que es produeixin canvis superficials.   
Resistir els canvis de temperatura sense que es produeixin canvis superficials.
Resistir agents químics i colorants de forma que no es mostri degradació superficial
permanent.   
Resistència al rallat, les ralles no han de superar 0,1mm i/o la profunditat de la capa
superior
Resistència a l'abrasió: la capa superior no s'ha travessat per desgast.
Estabilitat de càrrega; les aigüeres murals no ha de trencar-se o deformar-se en aplicar-se
gradualment una càrrega de 150 kg en el centre geomètric de la cubeta.
Caudal del sobreeixidor >0,20l/s
Ha de tenir durabilitat: ha de complir els requisits de drenatge, estabilitat de càrrega i de
resistència anteriorment anomenats.   
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com
ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.   
L'aparell d'acer inoxidable no ha de tenir taques, deformacions ni d'altres defectes a les
superfícies vistes.   
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.   
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.   
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert,
sense que es produeixin embasaments.   
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra.   
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de
correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN 695.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.   
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:   
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o

esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra   
- Resistència a les càrregues estàtiques:  1.500 N   
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Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb l'UNE 67001.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les superfícies protegides.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en
posició vertical.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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

UNE-EN 13310:2003 Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.   
* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
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 preparació de productes alimentaris, neteja de la vaixella i evacuació
d'aigua residual domèstica:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:   
- obre el mateix producte:   

- Nom i marca identificativa del fabricant
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13310)   

- n la documentació comercial que acompanya el producte:   
- Nom i marca identificativa del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar
- Direcció declarada del fabricant
- Dues darreres xifres del any d'impressió del marcat
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13310)
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...
- Tipus de producte i informació dels requisits essencials
- Informació sobre els requisits essencials:   

- Facilitat de neteja
- Resistència de càrrega (només en aigüeres murals)
- Durabilitat   

L'aigüera a d'anar acompanyada d'instruccions per a la seva instal·lació, cura i manteniment i
nom del fabricant o casa comercial.   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.   
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es

corresponen amb l'especificat al projecte.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA

CALENTA SANITÀRIA

BJ1 -  APARELLS SANITARIS

BJ1A -  ABOCADORS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ1AB21P.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Abocador.   
S'han considerat els materials següents:   
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport   
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Cal que sigui impermeable.   
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça
que en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de distància.   
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com
ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.   
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.   
Les superficies han de ser llises i continues.   
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.   
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert,
sense que es produeixin embasaments.   
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de
correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN 251.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:   
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o

esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra   
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:   
Toleràncies:   
- Dimensions:  - 10 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les superfícies protegides.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en
posició vertical.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Ha de portar les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Instruccions per a la seva instal·lació   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.   
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es

corresponen amb l'especificat al projecte.   
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- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA

CALENTA SANITÀRIA

BJ1 -  APARELLS SANITARIS

BJ1Z -  ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ1ZS000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Accessoris d'aparells sanitaris.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb

acabat superficial d'esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al suport   
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al

suport   
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial

d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport   
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la

banyera i l'altre per a col·locar-hi un cargol regulador   
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris

murals   
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat   
- Maniguet de PVC injectat no plastificat   
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador   
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants   
- Accessoris per a inodors suspesos   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

   
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS:   
Cal que sigui impermeable.   
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies
llises.   
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.   
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts):
No han d'aparèixer esquerdes ni clivelles   
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de
perdre la brillantor   
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de
deixar senyal de coloració   
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de
deixar senyal   
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat   
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SUPORTS REGULABLES:   
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls.   
Alçària màxima del suport:  130 mm   
Alçària mínima del suport:  75 mm   
   
SUPORTS MURALS:   
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament;
l'altre ha de permetre subjectar l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a
més, topalls de goma per a que l'aparell hi recolzi.   
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres
defectes.   
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2   
Puresa del zinc:  98,5%   
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE
37-501. Han de complir les especificacions d'aquestes normes.   
   
SIFÓ O MANIGUET:   
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No
hi ha d'haver rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme.   
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm.   
Diàmetre:  110 mm   
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114):  > 79°C
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 45 N/mm2
Allargament fins a la ruptura (53-114):  >= 80%
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114):  >= 2,2 mm   
Toleràncies per a sifó:   
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm   
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,3 mm   
Toleràncies per a maniguet:   
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm   
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,4 mm   
   
REIXA:   
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de
tota la superfície. La goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres
defectes superficials.   
   
PASTA:   
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres
microorganismes.   
Pes específic:  9,2 kN/m3   
Humitat:  < 0,1%   
Punt d'inflamació:  > 225°C
Punt de degoteig:  + 60°C   
Temperatura de servei:  -20°C - +50°C   
Temperatura d'aplicació:  -10°C - +40°C   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

TAPAJUNTS I MARXAPEU:   
Subministrament: Amb les superfícies protegides.   
Ha de portar les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Instruccions per a la seva instal·lació   
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues
unitats i un nombre màxim de tres mòduls separats per taulons de fusta.   
   
TAPATUBS I REIXA:   
Subministrament: Amb les superfícies protegides.   
Ha de portar les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Instruccions per a la seva instal·lació   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   
   
SUPORTS:   
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   
   
SIFÓ I MANIGUET:   
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   

Projecte d'obres per l'adequació de la nau industrial

situada al carrer Marcel·lí i Gené, 32

 Pàgina:    109



- Característiques de l'element contingut   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   
   
PASTA:   
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Característiques de l'element contingut   
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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

SIFÓ I MANIGUET:   
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no
plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas
pluviales y residuales. Características y métodos de ensayo.   
   
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA

CALENTA SANITÀRIA

BJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ23 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ238131.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de
sortida.   
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.   
S'han considerat els elements següents:   
- Aixeta   
- Bateria mescladora   
- Broc   
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:   
- Mescladora   
- Monocomandament   
- Temporitzada   
- Senzilla   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de
tota la superfície.   
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.   
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una
de níquel i una altra de crom.   
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.   
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Els angles i les arestes han de ser arrodonits.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Gruix del cos:  >= 2 mm   
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres   
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres   
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment   
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments   
   
AIXETA O BATERIA:   
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de
regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i
precís.   
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a
l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.   
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i
blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.   
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua
freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.   
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s   
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE
19703): No s'han de produir fuites   
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la
col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites   
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de
produir deformacions permanents   
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Instruccions d'instal·lació i muntatge   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.   
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es

corresponen amb l'especificat al projecte.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA

CALENTA SANITÀRIA
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BJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ29 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A SAFAREIGS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ29A113.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aixetes de llautó cromat per a safareigs, de diferents tipus i de 1/2' de diàmetre d'entrada.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Temporitzada   
- Senzilla   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de
tota la superfície.   
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell
per a l'aigua calenta.   
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament (i de
regulació de cabal en l'aixeta senzilla), suau i precís.   
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.   
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.   
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.   
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s   
Gruix del cos:  >= 2 mm   
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres   
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres   
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment   
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments   
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE
19703): No s'han de produir fuites   
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la
col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites   
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de
produir deformacions permanents   
   
AIXETA SENZILLA:   
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m   
   
AIXETA TEMPORITZADA:   
Temps de sortida d'aigua:  15 - 20 s   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Instruccions d'instal·lació i muntatge   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.   
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es

corresponen amb l'especificat al projecte.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA

CALENTA SANITÀRIA

BJA -  APARELLS DE PRODUCCIÓ I ACUMULACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

BJA2 -  ESCALFADORS ACUMULADORS ELÈCTRICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJA23310.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Escalfadors acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Amb cubeta d'acer esmaltat   
- Amb cubeta d'acer galvanitzat   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar format per un dipòsit amb la resistència en el seu interior, recobert d'una capa
aillant que a la vegada ha d'estar recoberta per l'envoltant exterior de l'acumulador.   
Si és amb cubeta d'acer esmaltat, el dipòsit d'acer al carboni ha de tenir l'interior esmaltat
al foc i l'envoltant, també d'acer al carboni, ha de tenir l'exterior esmaltat al foc.   
L'envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre
mínim.   
Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament automàtic, un altre de rearmament manual, un
control visual de funcionament i, opcionalment, un termòmetre.   
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de
portar el símbol 'Terra'.   
Ha de poder connectar-se permanentment a la línia d'alimentació elèctrica sense anar proveït
de cap base d'alimentació de connexió, malgrat que no s'exclou la utilització d'un cable
flexible fixat permanentment.   
Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta o freda amb
un senyal al seu costat gravat de manera indeleble i sobre una superfície fixa.   
A l'entrada de l'aigua hi ha d'haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi ha d'haver
una vàlvula de seguretat incorporada i, si no hi és, ha de ser subministrada a banda juntament
amb l'aparell.   
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de
l'aparell i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries.   
Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-la.   
La connexió, tant de l'aigua com l'elèctrica, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat
l'acumulador en el seu lloc de treball.   
En l'escalfador amb ruixador, a la sortida de l'aigua calenta hi ha d'haver un braç de dutxa.   
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.   
La temperatura de sortida de l'aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar situat a la
canonada de sortida.   

Projecte d'obres per l'adequació de la nau industrial

situada al carrer Marcel·lí i Gené, 32

 Pàgina:    113



Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència.   
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.   
Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 1 bar a la
pressió nominal.   
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.   
Temperatura de treball:  <= 98°C   
Temperatura de seguretat:  130°C   
Pressió de treball:  <= 6 bar   
Aïllament elèctric (REBT):  Classe I
Connexió de l'aigua:  1/2' ó 3/4'   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 60335-2-21:1995 Seguridad de los aparatos electrodomesticos y análogos. Parte 2:
Requisitos particulares para los termos eléctricos.(Versión oficial EN 60335-2-21 1992).   
UNE-EN 60730-1:1994 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo.
Parte 1: requisitos generales. (Versión oficial EN 60730-1:1991 + Corrigendum 1993 + A1:1991 +
A11:1991).   
UNE-EN 60730-2-1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y
análogo. Parte 2: Requisitos particulares para dispositivos de control eléctrico para aparatos
electrodomésticos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de
manera indeleble:   
- Identificació del constructor
- Model o tipus
- Símbol del grau d'aïllament
- Pressió nominal en bar
- Capacitat   
- Tensió
- Tipus de corrent elèctric
- Potència
- Intensitat   
Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les previstes a la
norma UNE 20305, la indicació 'Termo'.   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar a escalfadors, acumuladors d'aigua calenta sanitària, són
les següents:   
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques i homologacions

dels equips.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Contrastar la documentació amb els equips, verificant, tipus de gas (escalfadors a gas)

potència calorífica, potència elèctrica (escalfadors elèctrics) i capacitat.   
- Verificar l'adequació d'aquestes característiques amb el projecte.   
- Control d'identificació dels materials i equips i lloc d'emplaçament   
- Verificar l'equip de recirculació a instal·lacions amb escalfador d'aigua centralitzat.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà globalment    
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
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d'acord amb el determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D06 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS

D060 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D060Q021,D060P021.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra
amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions
de la EHE.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10 - 15 cm
Relació aigua-ciment:  <= 0,65
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
     - Consistència seca:  Nul·la
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm
     - Consistència fluida:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i
mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i
la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la
formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
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D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D07 -  MORTERS I PASTES

D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D070A4D1.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tipus de ciment:   
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor   
Morters per a fàbriques:   
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça   

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5   

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.   

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.   
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.   
No s'han de mesclar morters de composició diferent.   
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat

del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.   
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.   

   
____________________________________________________________________________
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D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D07 -  MORTERS I PASTES

D071 -  MORTERS AMB ADDITIUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.
S'han considerat els següents additius:
- Inclusor d’aire
- Hidròfug
- Colorant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la barreja i temps
de pastat i utilització.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

   
____________________________________________________________________________

   

   
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D0B -  ACER FERRALLAT O TREBALLAT

D0B2 -  ACER EN BARRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D0B2A100.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir:
BARRES CORRUGADES:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │    Ganxos i patilles     │
│            │──────────────────────────────│──────────────────────────│
│            │   D <= 25 mm  │   D > 25 mm  │  D < 20 mm │ D >= 20 mm  │
│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│
│   B 400    │      10 D     │     12 D     │     4 D    │     7 D     │
│   B 500    │      12 D     │     14 D     │     4 D    │     7 D     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:
- No han d'apareixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració.
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no malmetre el formigó
amb les altes temperatures.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara
retalls i lligaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

   
____________________________________________________________________________

   

   

Projecte d'obres per l'adequació de la nau industrial

situada al carrer Marcel·lí i Gené, 32

 Pàgina:    119



1 -  CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ

1A -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

1A2 -  DIVISÒRIES INTERIORS PRACTICABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1A21U953.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Fusteria interior col·locada, formada per bastiment, folrat o no, porta d'una fulla batent i
tapajunts, amb o sense revestiment de pintura.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig del bastiment
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat
- Fixació directament sobre l'obra de fàbrica a mida que aquesta es va aixecant
- Presentació de la fulla
- Col·locació de la ferramenta
- Fixació definitiva de la fulla
- Neteja i protecció
- Replanteig del tapajunts
- Fixació dels perfils del tapajunts
- Segellat dels forats i junts
- Pintat de les superfícies de fusta, en el seu cas
- Neteja de tots els elements   
Per a bastiment de base folrat:   
- Preparació del bastiment de base
- Replanteig de les peces que conformen el folre
- Ajust i col·locació definitiva
- Col·locació de massilla als forats dels claus
- Neteja i protecció   
   
CONDICIONS GENERALS:   
El conjunt ha d'estar ben aplomat, sense deformacions, al nivell i al pla previstos.   
Ha d'estar travat a l'obra i la unió ha de resistir els esforços produïts per l'accionament de
la porta.   
Tots els forats de la fusteria originats per les proteccions del bastiment durant l'obra, les
fixacions del tapajunts, etc., han de quedar segellats.   
La porta ha d'obrir i tancar correctament.   
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.   
El tapajunts ha de cobrir de forma contínua el junt entre el bastiment i el parament acabat de
la paret.   
El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat.
Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària.
La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabò, si la DF no fixa una altra condició.

Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts.   
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm   
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm   
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Aplomat:  ± 2 mm
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm   
   
BASTIMENT FOLRAT:   
Cada cara dels muntants i dels travessers del bastiment de base ha d'estar coberta amb una
sola peça del folre.   
El folre dels muntants ha de quedar ben aplomat.   
El folre dels travessers ha de quedar horitzontal.   
Els tapajunts han de cobrir completament el marc i, com a mínim, cavalcar 1 cm sobre el
revestiment de la paret.   
El folre ha d'estar encolat i clavat a tot el perímetre del bastiment de base.   
   
ACABAT PINTAT:   
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.   
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.   
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A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que
només s'hagin pintat les visibles.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.   
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.   
Els components s'han de col·locar de manera es garanteixi la protecció contra els impactes
durant tot el procés constructiu i que es mantingui l'escairat fins que el conjunt quedi ben
travat a l'obra.   
   
ACABAT PINTAT:   
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.   
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o
fustes dures.   
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.   
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les
vetes i eliminar la pols.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E4 -  ESTRUCTURES

E44 -  ESTRUCTURES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4475117,E441512D.

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:   
- Pilars   
- Elements d'ancoratge   
- Bigues   
- Biguetes   
- Llindes   
- Traves   
- Encavallades   
- Corretges   
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)   
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
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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
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.    
   
PILARS:   
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per
sota del nivell del formigó.   
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de
ciment, beurades especials o formigó fi.   
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de
líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.   
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi
completament reblert.   
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:   
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no

inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no

inferior a 1:2 o formigó fi   
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les
instruccions del seu fabricant.   
   
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.   
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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
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.   
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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 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
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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 CRITERIS 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.   

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 3/75)   

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.
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-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.    
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
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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   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

E61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

E618 -  PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E6184L6K,E6185M6K.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment i blocs de morter de ciment hidròfug,
col·locats amb morter.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a revestir o

d'una o dues cares vistes   
- Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista

- Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes   
- Formació de pilar amb blocs encadellats   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament   
   
CONDICIONS GENERALS:   
No pot ser estructural.   
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del
CTE-DB-F i la DT del projecte.   
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.   
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.   
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.   
Gruix dels junts:   
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm   
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig d'eixos parcials:   

- Pilar: ± 20 mm
- Paredó o paret: ± 10 mm   

- Replanteig d'eixos extrems:   
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- Pilar: ± 40 mm
- Paredó o paret: ± 20 mm   

- Planor:   
- Paret vista:  ± 5 mm/2 m
- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m   

- Horitzontalitat de les filades:   
- Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total   

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total   
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total   
- Gruix dels junts:   

- Horitzontals:  + 2 mm
- Verticals:  ± 2 mm   

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm   
- Distància entre obertures:  ± 20 mm   
   
PARET O PAREDÓ:   
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.   
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi
peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís.   
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els
verticals, si la DF no fixa cap altra condició.   
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.   
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la
taula 4.8 del DB-SE-F   
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.   
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més
petit que el través de la peça.   
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm   
   
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):   
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui
feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.   
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.   
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i
paredons, han d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret.   
Les obertures han de portar una llinda resistent.   
Gruix dels junts:   
- Verticals:  0,6 cm
- Horitzontals:  <= 1,2 cm   
   
ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT:   
En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec.   
La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars.   
El pilar ha d'estar travat a la paret.   
Els blocs han d'estar reblerts de formigó.   
Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes.   
Gruix dels junts verticals:  <= 1,2 cm   
   
PAREDÓ O PARET DE TANCAMENT PASSANT:   
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.   
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària,
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.   
Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.   
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.   
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.   
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu
hidrofugant no s'ha d'humitejar.   
Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de
l'abocada, perquè no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no
s'ha d'humitejar.   
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El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades,
com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dintre de les peces.   
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PILAR:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   
   
PARET O PAREDÓ:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
   
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):   
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%   
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.   
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta
a part.   
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del
projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del
director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i
demés normativa vigent d'aplicació.   
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:   
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.   
- Col·locació i aplomat de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.   
- Replanteig de les peces   
- Control de col·locació de les peces.   
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels

següents punts:   
- Humitat dels blocs
- Obertures
- Travat
- Junts de control   

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.   
- Repàs dels junts i neteja del parament   
   
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.   
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.   
   
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:   
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.   
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________
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E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

E65 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT

E652 -  ENVANS DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E65262GZ.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb
muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig dels perfils de l'entramat
- Col·locació i fixació dels perfils al parament   
- Col·locació banda acústica   
- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas   
- Replanteig dels perfils
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les plaques als perfils
- Segellat dels junts   
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc   
   
CONDICIONS GENERALS:   
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc).
Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.   
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables
en les làmines de paper.   
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar
segellats degudament amb màstic per a junts.   
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En
qualsevol cas no quedaran tires de menys de 40cm.   
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal
d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.   
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.   
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.   
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.   
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.   
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.   
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.   
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el
mateix muntant.   
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm   
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm   
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig parcial:  ± 2 mm   
- Replanteig total:  ± 2 mm   
- Planor:  ± 5 mm/2 m   
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m   
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm   
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat,
inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.   
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han
de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però,
amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.   
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la
perfileria.   
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de
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fixar-les al suport.   
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de
ser la correcta.   
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.   
Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer una
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la conformitat de les
tasques realitzades.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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:   
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%   
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta
a part.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

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   
- Replanteig inicial   
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de

l'entramat metàl·lic.   
- Comprovació de la geometria del parament vertical   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.   
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.   
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E8 -  REVESTIMENTS

E83 -  APLACATS

E83Q -  APLACATS AMB PLANXA METÀL·LICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E83Q4CJ3,E83QACC3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'element de tancament mitjançant perfils grecats, nervats, ondulats i safates, de
planxa d'acer galvanitzat i lacat, planxa d'alumini anoditzat i lacat, i planxa de zinc, amb o
sense aïllament de fibra de vidre, col·locat amb fixacions mecàniques.   
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Col·locació de l'aïllament de fibra de vidre, en el seu cas
- Col·locació de les planxes amb fixacions mecàniques
- Execució dels junts entre planxes   
   
CONDICIONS GENERALS:   
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.   
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.   
La superfície d'acabat ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.   
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos.   
Les planxes han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.   
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.   
La part superior i les cantonades han d'estar protegides, amb peces especials del mateix
acabat que la planxa, de l'entrada d'aigua.   
Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera
d'estanquitat.   
Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de
l'aigua i del vent dominant.   
Punts de fixació per planxa:  >= 6   
Distància entre la fixació i els extrems de la planxa:  >= 2 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Aplomat entre dues planxes consecutives:  ± 10 mm   
- Aplomat total: ± 30 mm   
- Paral·lelisme entre dues planxes consecutives:  ± 5 mm
- Paral·lelisme del conjunt de planxes:  ± 10 mm
- Nivell entre dues planxes consecutives:  ± 2 mm
- Nivell entre les planxes d'una filada:  ± 10 mm   
   
TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE:   
Les plaques i els feltres de fibra de vidre han de quedar col·locats a tocar, les plaques han
de quedar a trencajunt.   
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície, sense que es produeixin ponts
tèrmics.   
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper Kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara
calenta de l'aïllament.   
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.   
Quan l'aïllament porta paper Kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb
cinta adhesiva.   
Junts entre plaques:  <= 2 mm
Distància entre punts de fixació de l'aïllament:  <= 70 cm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
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.   
Les planxes han de col·locar-se a partir del punt més baix.   
   
TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE:   
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.   
Les plaques col·locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el
puguin alterar.   
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta
adhesiva impermeable al vapor.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E8 -  REVESTIMENTS
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E86 -  REVESTIMENTS DECORATIUS

E865 -  REVESTIMENTS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E865U010.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

 Revestiments verticals de paraments interiors o exteriors, realitzats amb taulers de fibres de fusta i resines sintètiques o
taulers de fusta premsada amb resines fenòliques, col·locad es clavades o adherides sobre enllatat, en paraments interiors o
exteriors.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de l’adhesiu, en el seu cas
- Col·locació de les peces
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari
CONDICIONS GENERALS:
 El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al
nivell i en la posició prevista.
Els taulers han de quedar ben adherits o fixats a les llates de suport.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials apreciables (ratlles,
bonys, etc.).
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
En espais interiors, el revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm.
En espais exteriors, la disposició del revestiment ha de ser tal que entre la seva cara interna i el tancament hi hagi una
ventilació constant que eviti la formació d’ humitats permanents.
Junt vertical :  >= 1 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial:  ± 2 mm
- Replanteig total:  ± 2 mm
- Planor:  ± 3 mm/2 m
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm
 Distància entre fixacions: <= 30 cm
Distància entre la fixació i les vores: >= gruix del tauler

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal· lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s’exigeixen al revestiment acabat.   
Les peces han d’anar recolzades com a mínim en dues llates.
Si en el parament on s’han de fixar es preveu que hi hagi humitat, cal col·locar una là mina impermeabilitzant entre la llata i el
parament.
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del revestiment, cal preveure passos per a la circulacó de l’aire per
l’interior de l’espai buit.
En espais interiors, per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s’hagin acabat, inclosa la fusteria
dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
E8 -  REVESTIMENTS

E89 -  PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E898MHN0,E8986BM0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.   
S'han considerat els tipus de superficies següents:   
- Superfícies de fusta   
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)   
- Superfícies de ciment, formigó o guix   
S'han considerat els elements següents:   
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)   
- Elements de calefacció
- Tubs   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb

aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus
adequat segons la composició de la pintura d'acabat

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat   
   
CONDICIONS GENERALS:   
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.   
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.   
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que
només s'hagin pintat les visibles.   
   
PINTAT A L'ESMALT:   
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
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.   
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.   
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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.   
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.   
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.   
   
SUPERFÍCIES DE FUSTA:   
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.   
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o
fustes dures.   
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.   
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les
vetes i eliminar la pols.   
   
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):   
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.   
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.   
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:   
- 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.

- 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.   
   
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:   
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.   
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.   
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.   
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:   
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)   
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:   
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 dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%   
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara,
bastiments que s'hagin embrutat.   
   
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:   
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%   
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.   
   
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:   
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de
la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:   
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:   
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
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- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix   
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%   
   
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:   
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.   
   
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:   
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.   
   
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

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.   
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.   
   
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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E9 -  PAVIMENTS

E93 -  SOLERES I RECRESCUDES

E936 -  SOLERES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E936N3C0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
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- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats   
   
CONDICIONS GENERALS:   
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.   
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retracció.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Toleràncies d'execució:   
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:  ± 5 mm/3 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:   
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit   
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E9 -  PAVIMENTS

E9S -  PAVIMENTS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9S11220.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviment metàl·lic.
S'han considerat els tipus següents:   
- Amb peces d'entramat d'acer galvanitzat amb platines
- Amb planxes d'acer galvanitzat   
S'han considerat les col·locacions següents:   
- Amb fixacions mecàniques
- Amb soldadura   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Comprovació, preparació i neteja de la superfície d'assentament
- Col·locació prèvia, repartiment i anivellat de les peces
- Fixació definitiva i neteja   
   
CONDICIONS GENERALS:   
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El paviment col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.   
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions.   
Les peces que formen el paviment no han de tenir cops, bonys, ratlles al galvanitzat, o
d'altres defectes visibles.   
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.   
Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport formant una superfície plana i llisa.   
S'han de respectar els junts estructurals.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell: ± 5 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m   
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m   
- Ressalts entre peces: < 2 mm   
   
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:   
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
disposar cargols provisionals de muntatge.   
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.   
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a
150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.   
Toleràncies d'execució:   
- Dimensions dels cordons de soldadura:   

- De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm
- De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm
- De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm
- De més de 150 mm:  ± 3,0 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.   
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que
s'exigeixin al paviment acabat.   
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.   
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.   
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.   
   
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:   
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de
ser la correcta.   
   
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:   
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.   
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels
elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.   
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.   
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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.   
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar
sense fer malbé les peces.   
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.   
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 CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAB -  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EABGFE01,EABGFE02,EABGFE03,EABGFI01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes
per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'obrir i tancar correctament.   
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.   
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm   
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm   
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm   
   

Projecte d'obres per l'adequació de la nau industrial

situada al carrer Marcel·lí i Gené, 32

 Pàgina:    140



PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:   
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.   
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.   
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.   
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica,
seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103.   
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.   
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell previst:  ± 5 mm   
- Horitzontalitat:  ± 1 mm   
- Aplomat:  ± 2 mm/m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.   
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi
ben travat a l'obra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:   
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y
características.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAP -  BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS

EAP3 -  BASTIMENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EAP36186.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Bastiments de fusta, col·locats directament sobre fàbrica.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Bastiments de base per a folrar   
- Bastiments de base per a pintar   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció   
   
CONDICIONS GENERALS:   
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.   
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.   
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.   
Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment
per mitjà de fixacions mecàniques.   
Distància entre ancoratges:  <= 60 cm
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Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm   
Nombre ancoratges al cabiró superior:   
- Amplària 40 <= a <= 100 cm:  2
- Amplària 100 <= a <= 175 cm:  3
- Amplària > 175 cm:  4   
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell previst:  ± 10 mm   
- Horitzontalitat:  ± 1 mm   
- Aplomat:  ± 3 mm   
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del
parament. La manera de col·locar el bastiment ha de fer possible la col·locació posterior del
tapajunts.
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi
ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials
adequats (massilles, tacs, etc.).   
El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la
unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o
inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAP -  BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS

EAPG -  FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE AMB FUSTA XAPADA AMB MELAMINA, PER A PORTES DE FULLES
BATENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EAPG6A86.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Folrat de bastiment de base amb la peça de galze i les de tapajunts.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació del bastiment de base
- Replanteig de les peces que conformen el folre
- Ajust i col·locació definitiva
- Col·locació de massilla als forats dels claus
- Neteja i protecció   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Cada cara dels muntants i dels travessers del bastiment de base ha d'estar coberta amb una
sola peça del folre.   
El folre dels muntants ha de quedar ben aplomat.   
El folre dels travessers ha de quedar horitzontal.   
Els tapajunts han de cubrir completament el marc i, com a mínim, cavalcar 1 cm sobre el
revestiment de la paret.   
El folre ha d'estar encolat i clavat a tot el perímetre del bastiment de base.   
Toleràncies:   
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- Aplomat:  ± 2 mm   
- Horitzontalitat:  ± 1 mm   
- Pla de trobada en els angles:  ± 0,5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció dels folres durant tot
el procés constructiu.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAQ -  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EAQDM442.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses,
pany, etc.   
S'han considerat les portes següents:   
- Exteriors   
- Interiors   
- D'armari   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Presentació de la porta
- Rectificació si cal
- Col·locació de la ferramenta
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La porta ha d'obrir i tancar correctament.   
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.   
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.   
Toleràncies d'execució:   
- Horitzontalitat:  ± 1 mm   
- Aplomat:  ± 3 mm   
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm   
   
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS   
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm   
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm   
Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3   
   
PORTES D'ARMARI:   
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment:  >= 3   
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment:  >=2   
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés constructiu.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Projecte d'obres per l'adequació de la nau industrial

situada al carrer Marcel·lí i Gené, 32

 Pàgina:    143



Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

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:   
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.   
   
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:   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.   
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAZ -  ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAZ1 -  TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EAZ1U010.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Perfils de fusta per a cobrir la junta entre el bastiment i el parament acabat de la paret,
col·locats amb puntes, tapades amb massilla.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Fixació dels perfils
- Segellat dels forats de la porta   
   
CONDICIONS GENERALS:   
El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat.
Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària.
La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabò, si la DF no fixa una altra condició.

Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts.   
Toleràncies d'execució:   
- Distància entre les arestes del bastiment:  ± 1 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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El procés de col·locació no ha d'alterar les característiques de l'element.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAZ -  ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAZP -  MECANISMES ANTIPÀNIC PER A PORTES D'EVACUACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EAZPA110.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mecanismes antipànic per l'obertura de portes d'evacuació, instal·lats en portes de fusta,
acer o alumini.   
La unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la posició dels mecanismes d'accionament i bloqueig
- Verificació de que la fulla o fulles de la porta poden fer el recorregut d'obertura complet

sense que cap element de la porta o de l'entorn o impedeixi
- Fixar el mecanisme amb tots els accessoris a la fulla, el bastiment i el terra, i eliminar

els mecanismes de bloqueig existents a la porta
- Verificar el funcionament de la porta   
   
CONDICIONS GENERALS:   
El mecanisme ha d'estar muntat d'acord amb les especificacions del fabricant.
S'ha de verificar la compatibilitat entre el mecanisme i el tipus i material de la porta,
d'acord amb les instruccions del fabricant.
Si el dispositiu es fixa en una porta amb vidre, aquest ha de ser trempat o laminat.   
No hi ha d'haver cap sistema de bloqueig de la porta diferent del mecanisme antipànic
instal·lat a la mateixa. Està permès l'ús de mecanismes de retorn de la fulla a la posició
tancada. En aquest cas cal verificar que son compatibles amb l'ús de la porta per nens, gent
gran i discapacitats.   
A les portes de dos fulles amb mecanisme a les dues fulles, cal verificar que cada fulla es
capaç d'obrir-se independentment quan s'accioni el seu mecanisme, i també quan s'accionin els
dos simultàniament.   
Alçada de la barra d'accionament respecte el paviment acabat, en posició de bloqueig: de 900 a
1100 mm
Si el local està destinat majoritàriament a infants, es pot disminuir aquesta alçada.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans d'instal·lar un dispositiu antipànic per a sortida d'emergència en una porta tallafocs o
estanca als fums, cal examinar el certificat d'homologació de la porta en la que ha estat
assajat el mecanisme per tal de verificar la idoneïtat del mecanisme per a ser instal·lat en
una porta tallafocs o estanca als fums. En aquests casos cal seguir els requeriments de
l'annex B de la UNE-EN 1125.   
Abans d'instal·lar el mecanisme, cal verificar el funcionament de la porta: numero de punts de
suspensió correctes, sense bloqueigs; si la porta es de dues fulles, cal que sigui possible
l'obertura simultània de les dues fulles.   
La barra d'accionament s'ha d'instal·lar de manera que ofereixi la màxima longitud efectiva.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de dispositiu antipànic amb tots els seus accessoris muntat. Els dispositius per a
l'accionament d'una porta de dues fulles constitueixen una sola unitat.   
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1125:2009 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de
emergencia accionadas por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ

ED3 -  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS

ED35 -  PERICONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ED351540.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S’han considerat els tipus següents:
- Pericó “in situ” amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa
fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat “in situ”:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col·locació de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d’assentament
- Col.locació del pericó sobre la superfície d’assentament
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col.locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons amb tapa registrable han d’estar tapats amb tapa de formigó prefabricat de gruix no inferior a 5 cm. La tapa ha de
ser hermètica, ha de disposar de junt de goma.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d’aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d’impedir la sortida de gasos a l’exterior.
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al
mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un
lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm
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Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.
Els orificis d’entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
Toleràncies d'execució:
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la
resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
El procès de col.locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material.
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la D.F. ho consideri necessari.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Salubridad DB-HS.

   
____________________________________________________________________________

   

   
ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ

ED7 -  CLAVEGUERONS

ED7F -  CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ED7FP364.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de clavegueró  amb tub de PVC.
S’han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d’assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
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- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
- Execució  de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d’obra, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada
tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han d’estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.   
Ha de ser estanc a l’aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
 Ha de ser estanc a l’aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
 Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
PENJAT DEL SOSTRE:
El clavegueró  muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram.
Els tubs s’han de subjectar per mitjà d’abraçadores, repartides a intervals regulars.
Les abraç adores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats per peces especials.
Separació entre registres:  <= 15 m
Pendent:  >= 1 %
Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm
 Fletxa:  <= 0,3 cm
Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm
Franquí cia entre tub i contratub:  10 – 15 mm
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar rec olzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure de pedres.
 El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa
i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió
interior i d’estanquitat en els trams que especifiqui la DF.
Pendent:  >= 2%
 Distància de la  generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm
En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçada mí nima de 0,90m. sempre
que estiguin a l’abric de les gelades.
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l’alçaria de 0,90m. es requerirà una
protecció addicional.
Amplària de la rasa:  >=dià metre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d’ assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d’altres instal·lacions enterrades >= 0,4m. en
condicions normals.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la
massa.
Gruix solera de formigó:  15 cm   
REBLERT AMB SORRA:
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El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
 La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d’altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment:  10 cm
 Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguà s. Quan es
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a
fer la prova.
Es de bona pràctica l’estesa de tubs amb l’extrem mascle inserit en l’embocaduda en el mateix sentit  de circulació que el
previst per el flux de sanejament.
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d’encofrar-se amb formigó.
PENJAT DEL SOSTRE:
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
S’han d’ instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris.
La canonada principal s’ ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s’han de mantenir lliures d’aigua, per això és de bona prà ctica muntar els tubs en sentit ascendent,
assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s’han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu
assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
No s’han de muntar trams de mé s de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts descoberts.
Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i
d'estanquitat segons la normativa vigent.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin
disgregacions. S'ha de compactar.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistè ncia adequada, s’ha de col·locar el llit de material granular.
REBLERT AMB SORRA:
S’ han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
Els treballs s’ han de fer de manera que s’eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Salubridad DB-HS.
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones.
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que
figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:   
Sense carà cter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas.
- Comprovació de la superfície d’assentament.
- Col·locació i unió dels tubs.
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas.
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col· lector.
CONTROL D’EXECUCIÓ . CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC
SOTERRATS:
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.   
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a
fer la prova.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:   
- Un cop finalitzada l’obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà  el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en
els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d’aigua en els
pous de registre aigües avall.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMOPLIMENT EN
TUBS DE PVC SOTERRATS:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

EEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

EEK1 -  REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EEK11TB8.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Fixades al bastiment   
- Recolzades sobre el bastidor   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
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Reixetes fixades al bastiment:   
- Col·locació del bastiment de muntatge
- Fixació de la reixeta al bastiment   
Reixetes recolzades sobre bastiment:   
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.   
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per
mitjà del marc collat amb visos o a pressió.   
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir
una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment.   
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.   
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva
part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra.   
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o
igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra,
mesurada respecte a la seva part inferior.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

EEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

EEKE -  TOVERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EEKE2421.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Toveres i multitoveres de llarg abast i difusor modular linial de toveres d'alta inducció
muntades superficialment sobre conductes o sobre paraments verticals o horitzontals.   
S'han contemplat els següents tipus de muntatge:   
   
DIFUSOR MODULAR LINIAL DE TOVERES D'ALTA INDUCCIÓ   
- Difusor modular muntat sobre conductes circulars
- Difusor modular muntat sobre conductes de cares planes   
   
TOVERES DE LLARG ABAST   
- Toveres muntades sobre paraments verticals o horitzontals
- Toveres muntades en extrem de tub circular
- Toveres muntades sobre lateral tub circular    
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MULTITOVERES DE LLARG ABAST   
- Toveres muntades sobre paraments verticals o horitzontals
- Toveres muntades sobre lateral tub circular    
La execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la unitat d'obra
- Obertura de la finestra en el conducte o parament i neteja del tall
- Neteja del conducte o plènum
- Fixació del suport de les toveres al conducte
- Col·locació de les toveres
- Retirada de l'obra de restes d'embalatges, retalls de conductes, etc.   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.
La unió del bastiment de suport amb el conducte i amb les toberes ha de ser estanca.
El tall de la finestra del conducte a de quedar net i sense revabes.
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o
igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col-locada a una distancia mínima de 2 m del terra,
mesurada respecte a la seva part inferior.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de fer el tall, s'ha de marcar sobre el conducte el recorregut que ha de fer l'eina.
S'han de retirar les restes d'encenalls i els retalls de l'interior del conducte.
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de conductes, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG -  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

EG1 -  CAIXES I ARMARIS

EG11 -  CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG11MI00.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Caixa general de protecció de poliester reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics segons esquemes UNESA i muntada
superficialment o encastades.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:
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La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim de 15 mm i un màxim de 30
mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG -  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

EG1 -  CAIXES I ARMARIS

EG1N -  CENTRALITZACIONS DE COMPTADORS ELÈCTRICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG1N6C3F.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Centralització de comptadors per a un màxim de 20 unitats monofàsiques i 4 trifàsiques i un rellotge, muntada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat dels borns

CONDICIONS GENERALS:
La centralització ha de quedar col·locada superficialment i fixada sòlidament al parament.
La centralització ha de quedar instal·lada dins d'un local exclusiu, de fàcil i lliure accés.
Les tapes s'han de fixar als cossos amb cargols precintables, la manipulació dels quals s'ha de fer amb eines.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cada comptador ha de tenir un rètol indicatiu de l'abonat a qui pertanyi.
La distància dels comptadors a terra serà de 25 cm com a mínim i 180 cm com a màxim.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG -  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG2D -  SAFATES METÀL.LIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG2DJ9F1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports.
S'han considerat els tipus següents:
- Planxa d'acer galvanitzada
- Reixeta d'acer
- Perfil d'acer
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació i nivellació
- Talls en corbes i cantonades

CONDICIONS GENERALS:
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim de dues per tram, fixades al parament o al sostre mitjançant
perns d'ancoratge o tacs de PVC i visos.
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces especials fixades amb cargols o reblons.
Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim.
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
Toleràncies d'execució:
- Nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total
- Desploms: <= 0,2%, 15 mm/total

PLANXA:
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons.
Distància entre fixacions:  <= 2,5 m

REIXETA O PERFIL:
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder doblegar-la.
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés d'execució.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts a connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG -  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

EG3 -  CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

EG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG380902.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra

CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material
inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions:  <= 75 cm

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

   
____________________________________________________________________________
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EG -  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

EG6 -  MECANISMES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG62D1DN,EG63D15R.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva
col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic
- Interruptors i conmutadors encastats o muntats superficialment.
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment.
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a l'intempèrie.
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a l'interior.
- Sortida de fils, encastada
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, conmutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Sortides de fils:
- Muntatge, fixació i nivellació
- Acondicionament dels fils
Placa, marc o tapa cega:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació i nivellació

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm

INTERRUPTORS, CONMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de
cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les
especificacions fixades en el seu plec de condicions.
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge
encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat:  ± 2%

SORTIDES DE FILS:
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades
en el seu plec de condicions.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys als fils.
Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
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- Aplomat:  ± 2%

PLACA, MARC O TAPA CEGA:
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat.
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta.
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos.

CAIXES PER A MECANISMES:
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant.
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica.
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.

CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el parament
acabat.
Ha de quedar amb els costats aplomats.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat:  ± 2%

CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la cota prevista per tal de que la
tapa quedi al mateix pla que el paviment.

CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:
La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts.
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant.
Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte correspon a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la caixa. Per aquest motiu, s'han
d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

INTERRUPTORS, CONMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones
generales.

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG -  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

EGC -  GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, SAI I SISTEMES PER AL CONTROL DE LA QUALITAT DEL
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

EGC1 -  GRUPS ELECTRÒGENS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EGC11011.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Grup electrògen de fins a 1850 kVA, per a  220/380 V de tensió o amb selecció de tensió, amb
motor diesel, fix, sistema de funcionament manual o automàtic, instal·lat.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i posada en marxa   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar instal·lat en locals especialment destinats al servei elèctric o han d'estar
separats dels llocs on tinguin accés persones no especialitzades per mitjà d'envans adequats.
El grup electrògen ha de quedar instal·lat damunt una bancada de formigó de característiques i
dimensions d'acord amb el pes i dimensions del grup i les dades que subministrarà el
fabricant.
Ha de quedar instal·lat un sistema antivibratori de motlles o de goma que fixarà sòlidament el
grup electrogen a la bancada de formigó.
Ha de quedar instal·lat un sistema de subministre que garanteixi un proveïment de combustible
sense interrupcions i net.
Ha de quedar instal·lat un sistema de ventilació que mantingui l'increment de temperatura del
local on està implantat el grup inferior a 11°C.
La sortida d'aire del radiador del motor ha d'estar conduida cap a l'exterior mitjançant una
canalització flexible que unirà d'una forma contínua el radiador amb un forat amb reixa
metàl·lica de sortida d'aire a l'exterior.
La canalització d'aire del radiador ha de ser tan curta i directa com sigui possible.
La secció de la canalització de sortida d'aire del radiador ha de ser la suficient com per a
provocar una contrapressió inferior a 1,3 m.c.a.
La connexió del motor amb el tub d'escapada de gasos ha d'estar feta amb tub flexible.
La suspensió del tub d'escapada de gasos ha d'estar feta mitjançant aïlladors de vibració.
Ha de quedar instal·lat un silenciador formant continuïtat amb el tub d'escapada de gasos per
minimitzar el soroll.
El silenciador ha d'estar col·locat el més aprop possible del motor per maximitzar els seus
efectes.
El diàmetre del tub d'escapada de gasos ha de ser tal que la caiguda de pressió, considerant
tot el sistema d'escapada, sigui inferior a 0,63 m.c.a.
Han de quedar instal·lats junts de dilatació al llarg del tub d'escapada de gasos d'acord amb
les instruccions del fabricant.   
El grup electrògen ha de quedar anivellat.   
Dimensions mínimes del local (llarg x alt x ample):
+---------------------------------------+
¦Potència (kVA)       ¦Dimensions (cm)  ¦
¦---------------------¦-----------------¦
¦Fins a 60            ¦ 500x300x380     ¦
¦De 60 a 200          ¦ 570x300x380     ¦
¦De 200 a 600         ¦ 600x350x400     ¦
¦De 600 a 900         ¦ 650x400x500     ¦
¦De 900 a 1850        ¦ 830x400x500     ¦
+---------------------------------------+
La superfície del forat d'entrada d'aire al local on és implantat el grup electrògen han de
ser sensiblement iguals, com a mínim, a la del forat de sortida d'aire del radiador.
Dimensions del forat de sortida d'aire del radiador a l'exterior (ample x alt):
+---------------------------------------+
¦Potència (kVA)     ¦  Dimensions (cm)  ¦
¦-------------------¦-------------------¦
¦De fins a 60       ¦     65x65         ¦
¦De 60 a 200        ¦     75x85         ¦
¦De 200 a 600       ¦    125x115        ¦
¦De 600 a 900       ¦    130x140        ¦
¦De 900 a 1850      ¦    200x190        ¦
+---------------------------------------+   
Toleràncies d'execució:   
- Posició:  ± 50 mm   
- Aplomat:  ± 2%   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura en no produir la descàrrega de la bateria.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació prèvia a la instal·lació dels equips, l'adequació del local i la correcta

execució de les bancades i els ancoratges.
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra, anivellació, col·locació de

silent-blocs i generador.
- Verificar la correcta execució dels Quadres
- Verificar l'execució de la instal·lació de potència i commutació.
- Verificar l'autonomia de l'equip o instal·lació segons paràmetres de projecte.
- Verificar les instal·lacions de conductes de combustible, silenciador, sortida de fums i

circuit de refrigeració exterior, si existeix.   
- Fer proves de servei, comprovant:   

- Funcionament del conjunt amb maniobres manuals, arrancada i aturada del motor
- Acoplament de grups (casos de més d'1 grup en paral·lel)
- Connexió automàtica a la xarxa, provocant un defecte total de la tensió de xarxa. Es

mesurarà el temps de connexió que ha d'estar d'acord amb l'especificat en el projecte
- Funcionament en càrrega, comprovant la tensió, corrent i potència subministrada, així com

les temperatures de motor i refrigeració. Es realitzarà aquest assaig com a mínim fins
que les temperatures s'hagin estabilitzat.   

   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Medició del nivell sonor en la sala i zones contigües a la mateixa.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i proves de servei.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es procedirà a la correcció dels defectes d'instal·lació que es troben.   
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG -  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

EGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

EGD1 -  PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EGD1421E.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
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La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant
cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes
electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

   
____________________________________________________________________________

   

   
EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

EJ1 -  APARELLS SANITARIS

EJ13 -  LAVABOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJ13B71QK4Q4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Amb suports murals
- Sobre un peu
- Amb suports murals i mig peu
- Encastat a un taulell
- Semiencastat a un taulell
- Fixat sota taulell
- Recolzat sobre taulell o moble   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació del lavabo a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua   
   
CONDICIONS GENERALS:   
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.   
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.   
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el
sistema indicat pel fabricant.   
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament
al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.   
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el
lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.   
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.   
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Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra   
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA   
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.   
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

EJ1 -  APARELLS SANITARIS

EJ14 -  INODORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJ14BB1Q.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer
inoxidable antivandàlic, de sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals
o sobre el paviment.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua   
   
CONDICIONS GENERALS:   
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.   
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.   
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu
moviment.   
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la
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reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions
subministrades pel fabricant.   
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.   
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta
segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de
neoprè en els de descàrrega vertical.   
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell
funcioni correctament.   
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet   
- Horitzontalitat:  ± 2 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.   
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra   
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA   
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.   
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

EJ1 -  APARELLS SANITARIS

EJ18 -  AIGÜERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJ18U010.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'aigüera de gres esmaltat o d'acer.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Amb suports murals
- Encastat a un taulell
- Sobre moble   
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aigüera a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua   
   
CONDICIONS GENERALS:   
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.   
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.   
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser
la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble
de suport.   
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.   
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra   
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA   
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.   
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

EJ1 -  APARELLS SANITARIS

EJ1A -  ABOCADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJ1AB21P.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a xarxa d'evacuació d'abocador de gres esmaltat o de porcellana
vitrificada, col·locat amb suports murals o sobre el paviment.   
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'abocador a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua   
   
CONDICIONS GENERALS:   
L'abocador instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.   
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.   
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'abocador ha de ser
la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada en la DF.   
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions
subministrades pel fabricant.   
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.   
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació, mitjançant la pasta
de segellar.   
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Horitzontalitat:  ± 2 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra   
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA   
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.   
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

EJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJ2A8129,EJ29A113,EJ238131.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris,
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muntades superficialment o encastades.   
S'han considerat els elements següents:   
- Aixeta connectada al tub d'alimentació   
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor

incorporat   
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat   
- Ruixador connectat al braç de la dutxa   
- Suport per a dutxa de telèfon   
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon   
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible   
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats   
- Colze d'enllaç   
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari   
- Enllaç mural   
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a
l'element simple.   
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a
la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.   
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu
defecte, la indicada per la DF.   
Ha de quedar ben fixat al seu suport.   
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de
desguàs quan calgui.   
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb
el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Nivell:  ± 10 mm   
   
FLUXOR:   
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.   
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de
quedar connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu
correcte accionament.   
   
MECANISME PER A CISTERNA:   
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.   
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon
acord amb el revestiment.   
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.   
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.   
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.   
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra   
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.   
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:   

Projecte d'obres per l'adequació de la nau industrial

situada al carrer Marcel·lí i Gené, 32

 Pàgina:    165



- 100 kPa per aixetes
- 150 kPa per fluxors i calentadors   

- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.   
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de

pública concurrència.   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA   
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.   
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

EJA -  PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

EJA2 -  ESCALFADORS ACUMULADORS ELÈCTRICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJA23310.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Instal·lació d'acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat col·locats horitzontals o
verticals.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Amb fixacions murals   
- Sobre bancades o paviment   
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:   
- Fixació de l'aparell
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra
- Prova de servei   
   
CONDICIONS GENERALS:   
L'aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm
de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport.   
L'aparell col·locat sobre bancades o paviment, ha de quedar recolzat sobre el suport amb
dispositius intermedis per a la seva fixació.   
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.   
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt
de material elàstic.   
Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les
especificacions del seu plec de condicions.   
L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra.   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.   
L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.   
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm   
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.   
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.   
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries
per a la prevenció i el control de la legionel·losi.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra   
- Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua (prova

d'estanqueitat).   
- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i

sortida d'aire i conducte d'evacuació de fums adequat per garantir el rendiment i la
seguretat.   

- Verificar estanqueitat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa d'anàlisi i la pressa
de recollida de condensats.     

- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics.   
- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels elements

de seguretat.   
- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal·lacions amb

escalfador d'aigua centralitzat.   
- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la

mateixa.   
- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.    
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà globalment    
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

F6A -  REIXATS I TANQUES LLEUGERES

F6A1 -  REIXATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F6A19400.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla
electrosoldada.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Reixat amb malla de torsió senzilla   
- Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat metàl·lic   
- Reixat  amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada.   
- Porta de fulles batents formada per perfils metàl·lics, malla electrosoldada, ondulada o de

torsió, mecanismes i muntants de suport.   
- Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb

rodet.   
S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents:   
- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó   
- Ancorat a l'obra   
- Amb platines i fixat mecànicament a l'obra   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Reixat:   
- Replanteig
- Col·locació de l'element
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra
- Col·locació dels elements que formen el reixat
- Tesat del conjunt   
- Replanteig
- Col·locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre platines
- Col·locació dels elements que formen el reixat   
Porta de fulles batents:   
- Replanteig
- Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de

fàbrica
- Muntatge de la porta
- Falcat provisional
- Col·locació dels mecanismes
- Neteja i protecció   
Porta corredissa:   
- Replanteig
- Fixació de la guia inferior
- Fixació dels bastiments laterals
- Muntatge de la porta
- Col·locació dels mecanismes
- Neteja i protecció del conjunt   
   
REIXAT   
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells
previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.   
Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases
que no han de quedar visibles.   
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.   
Toleràncies d'execució:   
- Distància entre suports:   

- Reixa amb malla de torsió senzilla:  ± 20 mm
- Reixa amb bastidor de 2x1,8 m:  ± 2 mm
- Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:  ± 5 mm   

- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell: ± 5 mm   
- Aplomat:  ± 5 mm   
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REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:   
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i
a les cantonades.
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.   
Distància entre els suports tensors:  30 - 48 m   
Nombre de cables tensors:  3
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant:  7   
   
REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR:   
El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu.

Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat.   
   
PORTES:   
La porta ha d'obrir i tancar correctament.   
Ha d'estar aplomada i al nivell previst.   
Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de
produir deformacions al conjunt del tancament.   
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.   
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials.

La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les
especificacions del fabricant. A la porta corredissa, hi ha de quedar col·locada la columna de
topall i la guia superior. Els mecanismes de lliscament han d'estar col·locats.   
En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i
silenciós.   
La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al
paviment.   
Franquícia de la fulla al paviment:  >= 8 mm,  <= 12 mm
Franquícia de la fulla al bastiment:  <= 4 mm   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell:  ± 3 mm   
- Aplomat:  ± 3 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

REIXAT   
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els
impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.

   
PORTES:   
El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins
que quedi ben travat.
Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

REIXAT   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
   
PORTES:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

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:   
- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca.
- Inspecció visual de l'estat general de la tanca.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de

moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.   
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa
referència a la malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris).   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la
tanca. En cas d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 %
dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre
el 100 % de les unitats.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

K8 -  REVESTIMENTS

K84 -  CELS RASOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K8447100.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cel ras realitzat amb plaques de diferents materials suspeses del sostre.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques d’escaiola
- Plaques de fibres minerals o vegetals
- Plaques de guix laminat
- Plaques metàl·liques
- Lamel·les de PVC o metàl·liques
S'han considerat els tipus de cel ras següents:
- Per a revestir, sistema fix
 - De cara vista, sistema fix
 - De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
 - De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Sistema fix i suspensió amb filferro galvanitzat:
- Replanteig del nivell del cel ras
- Fixació dels tirants de filferro al sostre
- Col·locació de les plaques
Sistema fix i entramat de perfils:
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils
- Col·locació i suspensió dels perfils de la trama
- Col·locació de les plaques
- Segellat dels junts
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada:
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils
- Col·locació dels perfils perimetrals d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama
- Col·locació de les plaques
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni
tacades.
Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjanç ant filferros galvanitzats i estopa
enguixada.
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 2 mm/m
- Nivell:  ± 10 mm
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a
junts.
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida.
Separació entre punts de suspensió:  <=  1250 mm
 Fletxa màxima dels perfils de l'entramat:  <= 1/360 de la llum
 Toleràncies d'execució:
- Alineació dels perfils:  ± 2 mm/2 m
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés d'execució.

3.- UNITAT I CRITERIS 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:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells qu e normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* NTE-RTP/1973 Revestimientos de Techos: PLACAS

   
____________________________________________________________________________

   

   
K8 -  REVESTIMENTS

K89 -  PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K8989240,K89A2BA0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades
en obra.
S’han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix
 S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
- Elements de calefacció
- Tubs
- Fregat d’òxid, neteja i repintat de reixa o barana
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació , de
protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
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- 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.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
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 mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluï da, 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.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a  un 15% per
a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques.  Els nusos sans
que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del
fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot
seguit  s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d’estructures d’acer s’ han de tenir en compte les següents consideracions:
- 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.
- 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.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6%
en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O
EXTENSIBLES:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l’obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte
en el cas d’obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s’ha d’ amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l’obertura, com ara bastiments que s’hagin embrutat.
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%
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PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER:
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
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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X -  TIPOLOGIA X

X0 -  Familia 0

X02 -  Mur estructural

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila expandida
premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre,
per a quedar vist o per a revestir.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les
que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes
d’exposició.
Les filades han de ser horitzontals.
Les peces han d’estar col.locades a trencajunt.
Els junts han d'estar plens de morter.
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça.
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la
DF.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i armades, formant un pilar del
terra al sostre.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a
mínim 65 mm.
Ha d’haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l’element sense que aquest quedi afectat
en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l’especificat a la DT.
Les regates, en el seu cas, han de complir l’especificat en el seu plec de condicions.
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alçària de morter:  Gruix de la peça
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
L’element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Distància entre obertures:  ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
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- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total:  ± 50 mm
- Axialitat:  ± 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm
- Gruix:
     - Fàbrica al llarg o través:  + 5%
     - Altres fàbriques:  ± 25 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de
revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant.
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua
del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec.
Les peces s’han de col.locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el
morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a
col·locar.
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, i ha de quedar compactat i sense
buits dins de les peces.
En el moment de l’abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la pressió del formigó fresc.
Cal protegir l’obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient.
Quan s’interromp l’execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d’evitar l’acció de l’aigua de pluja sobre els materials.
Durant l’adormiment s’ha de mantenir l’humitat de l’element, principalment en condicions climàtiques desfavorables
(temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de
l’execució de l’obra o d’altres.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superficie corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%.
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

   
____________________________________________________________________________

   

   
X0 -  Familia 0

X02 -  Mur estructural

X02B -  Mur estructural
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila expandida
premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre,
per a quedar vist o per a revestir.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les
que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes
d’exposició.
Les filades han de ser horitzontals.
Les peces han d’estar col.locades a trencajunt.
Els junts han d'estar plens de morter.
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça.
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la
DF.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i armades, formant un pilar del
terra al sostre.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a
mínim 65 mm.
Ha d’haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l’element sense que aquest quedi afectat
en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l’especificat a la DT.
Les regates, en el seu cas, han de complir l’especificat en el seu plec de condicions.
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alçària de morter:  Gruix de la peça
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
L’element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Distància entre obertures:  ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total:  ± 50 mm
- Axialitat:  ± 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm
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- Gruix:
     - Fàbrica al llarg o través:  + 5%
     - Altres fàbriques:  ± 25 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de
revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant.
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua
del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec.
Les peces s’han de col.locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el
morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a
col·locar.
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, i ha de quedar compactat i sense
buits dins de les peces.
En el moment de l’abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la pressió del formigó fresc.
Cal protegir l’obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient.
Quan s’interromp l’execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d’evitar l’acció de l’aigua de pluja sobre els materials.
Durant l’adormiment s’ha de mantenir l’humitat de l’element, principalment en condicions climàtiques desfavorables
(temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de
l’execució de l’obra o d’altres.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superficie corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%.
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

   
____________________________________________________________________________

   

   
X0 -  Familia 0

X04 -  ENDERROCS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc de terrats, amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.
 L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Enderroc  complert de coberta plana ventilada, inclòs minvells, paviments, solera i envanets de sostremort, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc complert de coberta invertida, inclòs minvells, aïllaments i la seva protecció, impermeabilització i formació de
pendents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents
als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Si cal, s'han de col· locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense que es produeixin
esfondraments.
Cal verificar en tot moment l’estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D ocumentació Tècnica o, en el seu
defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per
acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
 En cas de manipular elements que continguin amiant, s'han de prendre les mesures de protecció de la salut dels treballadors,
segons l'Ordre de 7 de desembre de 2001, i utilitzar les eines amb aspiradors de pols segons UNE 88411.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de
amianto.
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre de 1984 por la que se
aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen
normas complementarias al citado Reglamento
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

   
____________________________________________________________________________

   

   
X0 -  Familia 0

X0C -  ENDERROCS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

X0C1FE01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc de terrats, amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.
 L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Enderroc  complert de coberta plana ventilada, inclòs minvells, paviments, solera i envanets de sostremort, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc complert de coberta invertida, inclòs minvells, aïllaments i la seva protecció, impermeabilització i formació de
pendents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents
als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Si cal, s'han de col· locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense que es produeixin
esfondraments.
Cal verificar en tot moment l’estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D ocumentació Tècnica o, en el seu
defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
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La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per
acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
 En cas de manipular elements que continguin amiant, s'han de prendre les mesures de protecció de la salut dels treballadors,
segons l'Ordre de 7 de desembre de 2001, i utilitzar les eines amb aspiradors de pols segons UNE 88411.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de
amianto.
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre de 1984 por la que se
aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen
normas complementarias al citado Reglamento
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

   
____________________________________________________________________________

   

   
XP -  Familia A

XPA -  Partida alçada a justificar

XPAD -  Familia PA0

XPAD1000 - Subministrament de contenidors sanitari MODUL TIPUS C-8 sanit 8 WC i dimensions 8,36x 2,36 ml de la casa
ALCOGRUPO EMPRESARIAL, S.L. o equivalent.

   
____________________________________________________________________________

   

   
XP -  Familia A

XPA -  Partida alçada a justificar

XPAD -  Familia PA0

XPAD1001 - Subministrament de contenidors sanitari MODUL TIPUS C-6 sanit 6 WC i dimensions 6,36x 2,36 ml de la casa
ALCOGRUPO EMPRESARIAL, S.L. o equivalent.

   
____________________________________________________________________________

   

   
XP -  Familia A
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XPA -  Partida alçada a justificar

XPAD -  Familia PA0

XPAD2001 - Subministrament i col·locació de elements acustics per adequar la Nau; per tindre una resonancia adient.
Inclou: Col.locació de una cateneria de cable d'acer en l'ample de la nau,cada 120 cm. Ens dona un total de 30 catenaries de
entre 12 i 13 metres d'allargada, amb un tirant al mitg penjat del centre del sostre per evitar que fagi ´´pantxa´´. De cada una,
penjarien nou palafons de 120 x 50 x 4 cm. de material acustic absorvent Basotec, posats de forma horitzontal amb una
separació entre si de entre 15 i 25 cm. Amb això, ja entrariem en els parametres de temps de resonancia per sala de concerts.
També cal incloure una actuació a les parets que donen a l'ecenari i a on es col.locarà el public, es posarien a una alçada de
uns 4 metres (per sobre de la pintura actual). ho dividiriem en sis moduls entre pilars, tres a la paret de la dreta i dos a
l'esquerra, més la part de sobre les portes d'entrada. A cada modul, hi posariem 11 palafons com els del sostre, però en
format vertical, amb una separació d'uns 30 cm. entre si i enganxats a la paret.

   
____________________________________________________________________________

   

   
XV -  PAVIMENTS

XVN -  PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

XVNG07CFI03.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviment sintètic en làmines o llosetes, col·locat  amb adhesiu.
S'han considerat els tipus següents:
- Paviment format amb làmines o llosetes de PVC heterogeni, col· locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en
calent amb cordó cel·lular o en fred amb PVC líquid.
- Paviment format amb làmines o llosetes de PVC homogeni col· locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en
calent amb cordó cel·lular o en fred amb PVC líquid.
- Paviment format amb làmines o peces de linòleum col· locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent
amb cordó cel·lular.
- Paviment format amb làmines o llosetes de goma, col·locat amb adhesiu.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Paviments de PVC i linòleum:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de les làmines o les llosetes
- Execució dels junts
- Segellat dels junts
- Protecció del paviment acabat
Paviment de goma:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de les làmines o les llosetes
- Execució dels junts entre làmines
- Neteja de la superfície del paviment
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o les llosetes.
Les làmines o les llosetes han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana de textura uniforme.
S'han de respectar els junts propis del suport.
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Les làmines o les llosetes s'han de col·locar a tocar.
La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb el sòcol.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m
 PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:
Els junts han d’estar soldats en calent per mitjà d'un cordó de soldadura de clorur de polivinil de diàmetre 4 mm o en fred pel
procediment de soldadura líquida.
PAVIMENT DE GOMA:   
Toleràncies d'execució:
- Celles:  <= 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al paviment acabat.
 El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre >=
30 N/mm2 (UNE_EN_ISO 6506/1).
Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar.
Per a la col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i
despré s s'ha de tallar i enganxar la superior.
PAVIMENT DE LÀMINES DE PVC I LINÒLEUM:
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m2. El seu ú s ha de respondre a les
instruccions del fabricant.
Un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva col·locació.
PAVIMENT DE LLOSETES DE PVC I LINÒLEUM:
Per a la col·locació correcta de les llosetes s'han de traçar uns eixos a partir del centre del local i se n'ha de fer el replanteig.   
Un cop col·locat el paviment s'ha de fer l'acanalat dels junts amb una fondària de 2/3 del gruix de la lloseta i s'ha de procedir a
la soldadura en calent.
Un cop feta la soldadura, s'ha de tallar el cordó que sobri de tal manera que la part superior quedi enrasada amb les llosetes.
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m2. El seu ús ha de respondre a les
instruccions del fabricant.
L'operació de soldadura s'ha de fer al cap de 5 h d'haver col·locat el paviment.
PAVIMENT DE GOMA:   
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula dentada. El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant.
Un cop col·locat el paviment s'han de netejar les taques de l'adhesiu.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfí cie amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ú s de material diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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1.- Quadre de preus núm. 1 i núm 2



Projecte d´obres per l´adequació de la Nau industrial
situada al carrer Marcel·lí i Gené, 32

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 02/06/20

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €201,14m21A21U953 (FI02) Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat
mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, amb una planxa
d'alumini d'1 mm de gruix i 30 cm d'alçària situada a la part inferior, d'una llum de bastiment
aproximada de 90x210 cm, amb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de fusta i galze

P- 1

(DOS-CENTS UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €2,26kgE441512D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a subestructura tubular supost fusteries, paraments i
cel rasos, formats per peça simple, 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 i cargols

P- 2

(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €1,82kgE4475117 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques
(Llinda façana principal)

P- 3

(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €32,95m2E6184L6K Paret divisòria de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari; més el massissat i
armat interior del mur en pilars.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en l'obra. inclòs carga i
descàrrega dels camions. Replanteig de la paret divisoria. Neteja base mur. Execució de la paret
divisoria de 15 cm de gruix, amb bloc foradat llis de 40x15x20 cm, de morter de ciment gris,
col·locat amb morter M-80, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Massissat i armat interior
del mur en pilars de 10x15 cada 4 ml; amb formigó HA-25/P/20/IIa i Acer en barres corrugades B
500 S de diàmetre 12 mm cada 20 cm. Neteja final i retirada de restes a l'abocador. Part
proporcional de bastides i medis auxiliars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de mur mesurat en projecció vertical, segons documentació
gràfica de projecte.
(Enva separador passadis evacuació).

P- 4

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €42,37m2E6185M6K Paret de façana de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari més el massissat i
armat interior del mur en pilars.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en l'obra. inclòs carga i
descàrrega dels camions. Replanteig de la paret de façana. Neteja base mur. Execució de la paret
de façana cm de gruix, amb bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris, col·locat
amb morter M-80, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Més massissat i armat interior del
mur en pilars de 50x20; amb formigó HA-25/P/20/IIa i Acer en barres corrugades B 500 S de
diàmetre 12 mm. Neteja final i retirada de restes a l'abocador. Part proporcional de bastides i
medis auxiliars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de mur mesurat en projecció vertical, segons documentació
gràfica de projecte.
(Nova paret de façana).

P- 5

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €32,51m2E65262GZ Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 90 mm
d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >=
2,286 m2.K/W

P- 6

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €31,08m2E7CBB514 Aïllament amb placa de llana de fusta (WW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13168, de gruix 50
mm, amb una resistència tèrmica >= 1,15 m2.K/W, amb llana mineral de vidre, col·locada amb
fixacions mecàniques

P- 7

(TRENTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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situada al carrer Marcel·lí i Gené, 32

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 02/06/20

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €34,96m2E83Q4CJ3 Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, a més de 3,00 m
d'alçària, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 11 i
11,5 cm4 i una massa superficial entre 7 i 8 kg/m2, de color especial, col·locat amb fixacions
mecàniques. Inclós p.p. de tots remats d'alumini.

P- 8

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €31,54m2E83QACC3 Revestiment vertical amb safata perfilada de planxa d'acer galvanitzada i lacada, a més de 3,00 m
d'alçària, de 82 mm d'alçària i 1 mm de gruix amb una inèrcia entre 110 i 120 cm4 i una massa
superficial entre 10 i 11 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11%, color
d'especial, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 9

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €22,24m2E865U010 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat
mitjana, DM, de 16 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques

P- 10

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €10,96m2E8986BM0 Pintat porta metàl·lica, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació fosfocromatant i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Deducció  de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments
que s'hagin embrutat.

P- 11

(DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €19,95m2E898MHN0 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa
d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis
Subministrament i col·locació de paviment a base d'aplicar una imprimació epoxidica segelladora
de porositat i realització de nou paviment autonivellant de 2 mm de gruix de resina epoxídica en
color grix mig, tipus Tecnoflor o similar. Inclou preparació de suport amb fressat del paviment,
granellat del paviment actual fins aconseguir paviment net i amb adherencia. Inclou part
proporcionals del medis auxiliars.
Criteri d’amidament: Superfície de parament mesurat en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de projecte.

P- 12

(DINOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €22,20m2E936N3C0 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat amb transport
interior mecànic

P- 13

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €67,09m2E9S11220 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces
de 1000x500 mm, col·locat

P- 14

(SEIXANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €619,32uEABGFE01 (FE01) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de
240x260 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment,
amb molles, tirador inox., pany de cop, acabat esmaltat, col·locada. Segons documentació gràfica,

P- 15

(SIS-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €432,75uEABGFE02 (FE02) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de
120x260 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment,
amb molla, tirador inox., pany de cop, acabat esmaltat, col·locada. Segons documentació gràfica.

P- 16

(QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €332,75uEABGFE03 (FE03) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de
120x220 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment,
amb molla, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada. Segons documentació gràfica.

P- 17

(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €332,75uEABGFI01 (FE01) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de
120x220 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment,
amb molla, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada. Segons documentació gràfica.

P- 18

(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €113,42uEAZPA110 Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb
1 punt de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat

P- 19

(CENT TRETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €68,83uED351540 Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
Inclou part proporcional de medis auxiliars, i tots els elements necessris per cumplir amb el Pla de
Seguretat i Salut.

P- 20

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €55,74mED7FP364 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i
de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Inclou: Part proporcional del replanteig de la situació del clavegueró i fixació dels punts i nivells de
referència, així com la col·locació de les ´´camilles´´ en les cantonades i extrems de les
alineacions. Subministrament i col·locació de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense
pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Amb aquest amidament s'inclou les
pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.
Neteja final i retirada de restes a l'abocador. Part proporcional dels medis auxiliars, i tots els
elements necessris per cumplir amb el Pla de Seguretat i Salut.
Criteri d'amidament: Longitud mesurat en projecció horitzontal segons documentació gràfica de
projecte.

P- 21

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €20,10m2EE51EE1ABR2B Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència
tèrmica >= 0,75758 m2K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment
interior de paper kraft alumini reforçat ref. 2075014 de la sèrie URSA AIR d'URSA , muntat
encastat en el cel ras

P- 22

(VINT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €18.952,95uEED51131MI02 Recuperador de calor GTDI-A RC 23 amb control de CO2 de AIR HANDLING CLIMATE o
equivalent, suports, teuladet , antivibradors i accessoris necessaris per a un correcte
funcionament i instal·lació.

P- 23

(DIVUIT MIL NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €2.300,00uEEK0MI01 Formació d'embocadura per a sortida de recuperador i per a retorn de recuperador de a base de
xapa de ferro galvanitzada de 0,6 mm amb aillament d'escumes interiorment, totalment instal·lat

P- 24

(DOS MIL TRES-CENTS EUROS)

 €346,21uEEK11TB8 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
1225x1225 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i fixada al bastiment

P- 25

(TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €43,44uEEKE2421 Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de
125 mm de diàmetre de connexió i 61 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, i
amb embellidor format per marc circular per a fixar amb cargols vistos, col·locada

P- 26

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1.585,69uEG11MI00 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 250 A, una per abonat i
l'altre per companyia segons esquema ENDESA número 9 i muntada superficialment, mes armari
de ferro amb portes metàl·liques segons vademecum

P- 27

(MIL CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €2.347,66uEG1N6C3F Quadre de control i comandamnet d'acord a esquemes de projecte, armari, mecanismes qualitat
tipus MERLIN GERIN, i cablejat interior inclos, contactor de canvi de xarxa amb enclavament
mecànic inclós per a 100 A 

P- 28

(DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €18,00mEG2DJ9F1 Safata metàl·lica escala d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 65 mm i amplària 200 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

P- 29

(DIVUIT EUROS)

 €6,62mEG380902 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment, inclósa caixa de
seccionament a terra

P- 30

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €17,16uEG62D1DN Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

P- 31

(DISSET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €10,14uEG63D15R Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i
caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

P- 32

(DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €5.811,20uEGC11011 Grup electrògen de construcció fixa, de 10 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de
400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control, instal·lat

P- 33

(CINC MIL VUIT-CENTS ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €21,52uEGD1421E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 34

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €2,49mlEGM0000 Realització de linia a base de conductor lliure d'halogens, de 3x1,5mm2, mes tub i brides tipus
unex per subjecció tot inclós

P- 35

(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €19,60mlEGM00001 Realització d'escomesa LGA a base de conductor RZ0,6/1KV, lliure d'halogens, de 4x25 mm2,
mes  tub tipus fergondur GP9 inclòs de 50 mm de diàmetre exterior, accesoris inclosos

P- 36

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €3,12mlEGM00003 Realització de linia a base de conductor lliure d'halogens, de 3x2,5mm2, mes tub i brides tipus
unex per subjecció tot inclós

P- 37

(TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €3,89mlEGM00004 Realització de linia a base de conductor lliure d'halogens, de 3x4mm2, mes tub i brides tipus unex
per subjecció tot inclós

P- 38

(TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €4,12mlEGM00006 Realització de linia a base de conductor lliure d'halogens, de 3x6mm2, mes tub i brides tipus unex
per subjecció tot inclós

P- 39

(QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €8,12mlEGM00007 Realització de linia a base de conductor lliure d'halogens, de 5x6mm2, mes tub i brides tipus unex
per subjecció tot inclós

P- 40

(VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €1.300,00uEGM00019 Legalització i tramitació projecte elèctric al Dep. Industria de la Generalitat de CatalunyaP- 41
(MIL TRES-CENTS EUROS)

 €2.175,00paEGMIR111 pa a justificar per la tramitació i pagament de l'ampliació de potència davannt de la empresa
distribuidor d'energia elèctrica

P- 42

(DOS MIL  CENT SETANTA-CINC EUROS)

 €71,05uEH616834 Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb
làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat
de 210 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 40 m2, amb un
grau de protecció IP 423, col·locat enrasat en sostre o paret

P- 43

(SETANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €80,09uEJ13B71QK4Q4 Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltadaref. 325391000 + ref. 331300001 de ROCA
SANITARIO , senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu

P- 44

(VUITANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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 €204,34uEJ14BB1Q Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

P- 45

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €501,81uEJ18U010 Aigüera de planxa d'acer inoxidable, industrial de 80 x 45 cm, amb potes i fixacions murals,
totalment instal·lada a la xarxa d'evacuació

P- 46

(CINC-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €75,31uEJ1AB21P Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 47

(SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €30,44uEJ238131 Aixeta senzilla per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

P- 48

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €67,04uEJ29A113 Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu
superior, amb entrada de 3/4´´

P- 49

(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €146,71uEJ2A8129 Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1''1/4

P- 50

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €132,96uEJA23310 Escalfador acumulador elèctric de 25 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en
posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO
814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO 812/2013, col·locat en
posició vertical amb fixacions murals i connectat

P- 51

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €500,00uEM001IN0 Subministrament i instal·lació de sistema d'alarma a base de megafonia i sistema lluminós, s'haura
de preveure conjuntament amb el quadre de so 

P- 52

(CINC-CENTS EUROS)

 €81,45uEM31261K Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

P- 53

(VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €600,00uEPTMI01 Realitzacio de instal·lació de telecomunicacions i audiovisulas, a base de tub coarrugat de 20 mm i
cablejat estructurat UTP CAT-6, per disposar d'un punt de wifi, router i canalització fins a carrer
inclós.
preinstal·lació per a proojector inclosa d'acord als plànols de projecte

P- 54

(SIS-CENTS EUROS)

 €1.850,00uEPTMI02 Subministrament i instal·lació d'alarma per intrusió composada de central amb mòdul GPRS, tres
detectors de contacte, tres detectors de presència amb càmera incorporada i dos detectors de
barrera, cablejat de senyal a base de cable utp cat 6 sota tub 300 mts i cablejat elèctric per
alimentació de la central, accessoris i petit material inclòs.

P- 55

(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €18,21mF6A19400 Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm
de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada
3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

P- 56

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €6,52m3K2R54237 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

P- 57

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €8,22m3K2RA72F0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

P- 58

(VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €24,59m2K8447100 Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 13 mm de gruix, resistent a l'humitat (tipus
pladur color verd).
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en l'obra. inclòs carga i
descàrrega dels camions. Replanteig del cel ras. Subministrament i col·locació del cel ras amb
plaques de guix laminat resistents a l'humitat (tipus color verd) de 13 mm de gruix fixades
mecanicament a una perfileria de planxa d'cer galvanitzat amb muntants transversals entre 46 i 55
mm d'amplàda col·locats cada 60 cm i perfils longitudinals entre 46 i 55 mm d'amplària agafats al
sostre, com a mínim 3 suports / m2; sense aïllament. Amb aquesta partida està inclòs el rejuntat
dels caps de vistos, encintat de juntes, el massillat i repàs de superficies per deixar l'element
preparat per pintar (SISTEMA 46+13). Segons la normativa vigent d'obligat compliment. Neteja
final i retirada de restes a l'abocador. Part proporcional de bastides i medis auxiliars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície sostre mesurat en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de projecte.
(Cel ras interior de cambres humides).

P- 59

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €4,53m2K8989240 Pintat de parament vertical de ciment, guix o ´´Placo´´, amb pintura plàstica amb acabat , amb una
capa segelladora i dues d'acabat.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en l'obra. inclòs carga i
descàrrega dels camions. Aplicació d'una capa de fons amb segelladora de pintura plàstica i
massillat de paraments verticals de ciment, guix i/o ´´Placo´´. Aplicació de dues capes d'acabat
amb pintura plàstica color clar a definir per la direcció facultativa. Inclús desmuntatge i muntatges
de mecanismes elèctrics i petits repassos. Mes la eliminació de restes, neteja final i retirada de
restes a abocador. Totalment acabat net. Mes part proporcional de medis auxiliars.
Criteri d'amidament: Superfície de parament mesurat en projecció vertical, segons documentació
gràfica de projecte.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície
s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.
(Parets interiors de les cambres no humides).

P- 60

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €14,22m2K89A2BA0 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.

P- 61

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €300,00u.X0A1001 Enderroc tanca exteriorP- 62
(TRES-CENTS EUROS)

 €4.000,00u.X0A1002 Treballs d'estintolament façana principals, en aquesta ñartida no esta inclos el pressupost de la
estructura metàl·lica.

P- 63

(QUATRE MIL EUROS)
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 €13,97mX0A2001 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de 60 cm d'amplària i 80 cm de fondària, realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora.
Inclou: Suministrament i col·locació de les tanques i les senyalització necessaries per protegir les
zona afectata. Replanteig. Demolició de paviment existent, de fins a 15cm de gruix, afectada per la
rasa, amb mitjans mecànics i/o manuals inclos la carrega de l'enderroc sobre camió. Excavació de
la rasa per mitjans mecànics i/o manuals, i la càrrega mecànica sobre camió, incluint el P.P.
Aquesta excavació es fara amb la màxima cura per no afecta als demes serveis públics. Refinat
del fons i els laterals de l'excavació a ma, amb extracció de terres. Protecció de l'excavació davant
les filtracions i les accions de l'erosió i els desmoronament. així com tots els medis auxiliars, i tots
els elements necessaris per cumplir amb el Pla de Seguretat i Salut.
Criteri d'amidament: ml de llargària realment executada, segons les especificacions de la DT.

P- 64

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €500,00u.X0B2001 Partida Alçada a justificar per realitzar el paviments exterior.P- 65
(CINC-CENTS EUROS)

 €300,00u.X0B2002 Partida Alçada a justificar per realitzar escala acces escenariP- 66
(TRES-CENTS EUROS)

 €500,00u.X0B3001 Partida Alçada a justificar per refer unió coberta amb la nova façana principal.P- 67
(CINC-CENTS EUROS)

 €330,00uX0C1FE01 Partida alçada a justificar per la reparació porta metàl·lica exterior accés pati, formada per dues
fulla cegues amb acabat per pintar de 213x92,5x3,5 cm. Eliminació de restes, neteja final i retirada
de restes a abocador. Segons plànols del projecte de execució. Mes part proporcional de medis
auxiliars.
Criteri d'amidament: Unitat realment executada.
(Acces pati exterioprs de instal·lacions).

P- 68

(TRES-CENTS TRENTA EUROS)

 €300,00uX0E1001 Instal·lació de la xarxa d'aigua potable interior de l'edifici; Realitzat amb tub de polietilè -alumini-pe,
tipus PEX de Roth, o equivalent, amb secció necessaries per a cada tram; i ptotegits amb tub tipus
reflex. S'inclou l'instalació de claus de pas per independitzar cada zona humida i els tramits per
aconseguir el butlletí de la instal·lació interior per la subministrament d'aigua mitjançant comptador.
Situats segons plànol. Aquesta instal·lació de la xarxa d'aigua potable interior consta de:

- Contenidor lavabo masculí
- Contenidor lavabo femení
- Contenidor lavabo minus.
- Contenidor Backstage.
- Zona Magatzem; 1 punt d'aigua freda
- Zona Barra; 1 punt d'aigua freda 1 punt d'aigua calenta

P- 69

(TRES-CENTS EUROS)

 €300,00uX0E1002 Instal·lació de sanejament i evacuació interior de l'edifici; Realitzat amb conjunt de canonades tub
de PVC de dimensions 110, 50 i 40 mm. Situats segons plànol i tenin en compte que la xarxa
claveguero es separativa.
Aquesta instal·lació de sanejament consta de:

- Contenidor lavabo masculí
- Contenidor lavabo femení
- Contenidor lavabo minus.
- Contenidor Backstage.
- Zona Magatzem; 1 punt d'aigua freda
- Zona Barra; 1 punt d'aigua freda 1 punt d'aigua calenta

P- 70

(TRES-CENTS EUROS)
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 €4.000,00paXPAE2001 Partida alçada a justificar per la realització de la iluminació de ll'interior de l'edifici; Realitzat amb
tires de led, projectors i llumereses...etc. Situats segons plànol. Aquesta iluminació consta de:

- Contenidor lavabo masculí
- Contenidor lavabo femení
- Contenidor lavabo minus.
- Contenidor Backstage.
- Zona Magatzem; 1 punt d'aigua freda
- Zona Barra; 1 punt d'aigua freda 1 punt d'aigua calenta

P- 71

(QUATRE MIL EUROS)
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m21A21U953 (FI02) Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina,
estructura interior de fusta, amb una planxa d'alumini d'1 mm de gruix i 30 cm
d'alçària situada a la part inferior, d'una llum de bastiment aproximada de
90x210 cm, amb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de fusta i
galze

P- 1  €201,14

Altres conceptes 201,14 €

kgE441512D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a subestructura tubular supost
fusteries, paraments i cel rasos, formats per peça simple, 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 i
cargols

P- 2  €2,26

B44Z5025 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

 €1,08000

Altres conceptes 1,18 €

kgE4475117 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb fixacions mecàniques
(Llinda façana principal)

P- 3  €1,82

B44Z5015 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €1,01000

Altres conceptes 0,81 €

m2E6184L6K Paret divisòria de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10
de ciment pòrtland amb filler calcari; més el massissat i armat interior del mur
en pilars.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en l'obra.
inclòs carga i descàrrega dels camions. Replanteig de la paret divisoria.
Neteja base mur. Execució de la paret divisoria de 15 cm de gruix, amb bloc
foradat llis de 40x15x20 cm, de morter de ciment gris, col·locat amb morter
M-80, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Massissat i armat interior
del mur en pilars de 10x15 cada 4 ml; amb formigó HA-25/P/20/IIa i Acer en
barres corrugades B 500 S de diàmetre 12 mm cada 20 cm. Neteja final i
retirada de restes a l'abocador. Part proporcional de bastides i medis
auxiliars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de mur mesurat en projecció vertical,
segons documentació gràfica de projecte.
(Enva separador passadis evacuació).

P- 4  €32,95

B0E244F6 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3

 €10,43782

Altres conceptes 22,51 €
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m2E6185M6K Paret de façana de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10
de ciment pòrtland amb filler calcari més el massissat i armat interior del mur
en pilars.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en l'obra.
inclòs carga i descàrrega dels camions. Replanteig de la paret de façana.
Neteja base mur. Execució de la paret de façana cm de gruix, amb bloc
foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris, col·locat amb morter
M-80, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Més massissat i armat
interior del mur en pilars de 50x20; amb formigó HA-25/P/20/IIa i Acer en
barres corrugades B 500 S de diàmetre 12 mm. Neteja final i retirada de
restes a l'abocador. Part proporcional de bastides i medis auxiliars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de mur mesurat en projecció vertical,
segons documentació gràfica de projecte.
(Nova paret de façana).

P- 5  €42,37

B0E244L6 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3

 €12,98659

Altres conceptes 29,38 €

m2E65262GZ Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120
mm, muntants cada 600 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència
tèrmica >= 2,286 m2.K/W

P- 6  €32,51

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €2,79000
B0A4A400 Visos galvanitzats  €0,24480
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €0,90000
B0CC1410 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA),

segons la norma UNE-EN 520
 €10,21760

B6B11411 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90
mm d'amplària

 €2,96027

B6B12411 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90
mm d'amplària

 €1,16708

B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

 €0,47000

B7C4H800 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons
UNE-EN 13162, de gruix 80 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035
W/mK, resistència tèrmica >= 2,286 m2.K/W

 €3,60500

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,87200
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,28000

Altres conceptes 9,00 €

m2E7CBB514 Aïllament amb placa de llana de fusta (WW) per a aïllaments, segons
UNE-EN 13168, de gruix 50 mm, amb una resistència tèrmica >= 1,15
m2.K/W, amb llana mineral de vidre, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 7  €31,08

B7CBB510 Placa de llana de fusta (WW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13168, de
gruix 50 mm, amb una resistència tèrmica >= 1,15 m2.K/W, amb llana
mineral de vidre

 €27,59400

B7CZ1600 Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a
màxim

 €0,75000

Altres conceptes 2,74 €

m2E83Q4CJ3 Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i
lacada, a més de 3,00 m d'alçària, amb ones cada 76 mm, de 18 mm
d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 11 i 11,5 cm4 i una massa
superficial entre 7 i 8 kg/m2, de color especial, col·locat amb fixacions
mecàniques. Inclós p.p. de tots remats d'alumini.

P- 8  €34,96

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera  €0,90000
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B0CH4CJ0 Perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb ones cada 76 mm,

de 18 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 11 i 11,5 cm4 i
una massa superficial entre 7 i 8 kg/m2 acabat perforat amb un coeficient de
perforació del 30% de color especial, segons la norma UNE-EN 14782

 €26,30580

Altres conceptes 7,75 €

m2E83QACC3 Revestiment vertical amb safata perfilada de planxa d'acer galvanitzada i
lacada, a més de 3,00 m d'alçària, de 82 mm d'alçària i 1 mm de gruix amb
una inèrcia entre 110 i 120 cm4 i una massa superficial entre 10 i 11 kg/m2,
acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11%, color d'especial,
col·locat amb fixacions mecàniques

P- 9  €31,54

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera  €0,90000
B0CHACC0 Safata perfilada de planxa d'acer galvanitzada i lacada, de 82 mm d'alçària i

1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 110 i 120 cm4 i una massa superficial
entre 10 i 11 kg/m2 acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11%
de color especial, segons la norma UNE-EN 14782

 €24,50040

Altres conceptes 6,14 €

m2E865U010 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques, de densitat mitjana, DM, de 16 mm de gruix, col·locat amb
fixacions mecàniques

P- 10  €22,24

B0A32000 Clau acer galvanitzat  €0,21300
B0CUU010 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 16 mm

de gruix
 €8,34300

Altres conceptes 13,68 €

m2E8986BM0 Pintat porta metàl·lica, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
fosfocromatant i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.
Deducció  de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com
és ara, bastiments que s'hagin embrutat.

P- 11  €10,96

B89ZB000 Esmalt sintètic  €2,55510
B8ZA7000 Imprimació fosfocromatant  €1,94616

Altres conceptes 6,46 €

m2E898MHN0 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite,
amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis
Subministrament i col·locació de paviment a base d'aplicar una imprimació
epoxidica segelladora de porositat i realització de nou paviment autonivellant
de 2 mm de gruix de resina epoxídica en color grix mig, tipus Tecnoflor o
similar. Inclou preparació de suport amb fressat del paviment, granellat del
paviment actual fins aconseguir paviment net i amb adherencia. Inclou part
proporcionals del medis auxiliars.
Criteri d’amidament: Superfície de parament mesurat en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de projecte.

P- 12  €19,95

B89Z5000 Pintura al dissolvent de resines de pliolite  €5,48000
B8ZAR000 Imprimació fixadora de resines sintètiques  €1,02714

Altres conceptes 13,44 €

m2E936N3C0 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, HNE-15/B/20, abocat amb transport interior mecànic

P- 13  €22,20

B06NN12B Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

 €12,33120

Altres conceptes 9,87 €
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m2E9S11220 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de
20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat

P- 14  €67,09

B0B51220 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de
20x2 mm, en peces de 1000x500 mm

 €46,27790

Altres conceptes 20,81 €

uEABGFE01 (FE01) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per
a un buit d'obra de 240x260 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, amb molles, tirador inox., pany de
cop, acabat esmaltat, col·locada. Segons documentació gràfica,

P- 15  €619,32

BABGFE01 (FE01) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per
a un buit d'obra de 240x260 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, amb molles, tirador inox., pany de
cop, acabat esmaltat, col·locada. Segons documentació gràfica,

 €550,00000

BAZGC370 Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà  €59,58000
Altres conceptes 9,74 €

uEABGFE02 (FE02) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un
buit d'obra de 120x260 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes
llises d'1 mm de gruix i bastiment, amb molla, tirador inox., pany de cop,
acabat esmaltat, col·locada. Segons documentació gràfica.

P- 16  €432,75

BABGFE02 (FE02) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a
un buit d'obra de 120x260 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, amb molla, tirador inox., pany de
cop, acabat esmaltat, col·locada. Segons documentació gràfica.

 €400,00000

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà  €26,66000
Altres conceptes 6,09 €

uEABGFE03 (FE03) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un
buit d'obra de 120x220 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes
llises d'1 mm de gruix i bastiment, amb molla, pany de cop, acabat esmaltat,
col·locada. Segons documentació gràfica.

P- 17  €332,75

BABGFE03 Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit
d'obra de 120x220 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, amb molla, pany de cop, acabat esmaltat

 €300,00000

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà  €26,66000
Altres conceptes 6,09 €

uEABGFI01 (FE01) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un
buit d'obra de 120x220 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes
llises d'1 mm de gruix i bastiment, amb molla, pany de cop, acabat esmaltat,
col·locada. Segons documentació gràfica.

P- 18  €332,75

BABGFE03 Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit
d'obra de 120x220 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, amb molla, pany de cop, acabat esmaltat

 €300,00000

BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà  €26,66000
Altres conceptes 6,09 €

uEAZPA110 Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema
d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme vist,
homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat

P- 19  €113,42

BAZPA110 Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema
d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme vist,
homologat segons UNE-EN 1125

 €102,41000

Altres conceptes 11,01 €

uED351540 Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5
cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
Inclou part proporcional de medis auxiliars, i tots els elements necessris per
cumplir amb el Pla de Seguretat i Salut.

P- 20  €68,83
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BD351540 Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 50x50x50 cm de mides

interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 29 cm de diàmetre a
4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat

 €46,21000

Altres conceptes 22,62 €

mED7FP364 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb
pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Inclou: Part proporcional del replanteig de la situació del clavegueró i fixació
dels punts i nivells de referència, així com la col·locació de les ´´camilles´´ en
les cantonades i extrems de les alineacions. Subministrament i col·locació de
polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i
de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Amb aquest amidament
s'inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar. Neteja final i retirada de restes a l'abocador. Part
proporcional dels medis auxiliars, i tots els elements necessris per cumplir
amb el Pla de Seguretat i Salut.
Criteri d'amidament: Longitud mesurat en projecció horitzontal segons
documentació gràfica de projecte.

P- 21  €55,74

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €12,45577
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €6,28264

BD7FP360 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

 €8,04000

BDW3B900 Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm  €5,64630
BDY3B900 Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm  €0,26000

Altres conceptes 23,06 €

m2EE51EE1ABR2B Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix
25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2K/W, amb recobriment exterior de
paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de paper kraft alumini
reforçat ref. 2075014 de la sèrie URSA AIR d'URSA , muntat encastat en el
cel ras

P- 22  €20,10

BE51EE10BR2B Panell rígid de llana de vidre i de paper kraft alumini reforçat segons
UNE-EN 13162, de conductivitat tèrmica <=0.033 W/mK, de resistència
tèrmica >=0.75 m2K/W i un gruix de 25 mm, (palet), ref. 2075014 de la sèrie
URSA AIR d'URSA

 €17,21000

BEW5B000 Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt  €2,13000
BEY5B000 Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de

llana aïllant, de preu alt
 €0,26000

Altres conceptes 0,50 €

uEED51131MI02 Recuperador de calor GTDI-A RC 23 amb control de CO2 de AIR HANDLING
CLIMATE o equivalent, suports, teuladet , antivibradors i accessoris
necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació.

P- 23  €18.952,95

BED51131EBNN Recuperador GTDI-A RC 23 amb control CO2 amb teulat d'intemperie  €18.500,00000
Altres conceptes 452,95 €

uEEK0MI01 Formació d'embocadura per a sortida de recuperador i per a retorn de
recuperador de a base de xapa de ferro galvanitzada de 0,6 mm amb
aillament d'escumes interiorment, totalment instal·lat

P- 24  €2.300,00

Sense descomposició 2.300,00 €

uEEK11TB8 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 1225x1225 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció
recta i fixada al bastiment

P- 25  €346,21

BEK11TB8 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 1225x1225 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció
recta i per a fixar al bastiment

 €328,27000
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Altres conceptes 17,94 €

uEEKE2421 Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament
vertical o horitzontal de 125 mm de diàmetre de connexió i 61 mm de
diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, i amb embellidor format
per marc circular per a fixar amb cargols vistos, col·locada

P- 26  €43,44

BEKE2421 Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament
vertical o horitzontal de 125 mm de diàmetre de connexió i 61 mm de
diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, i amb embellidor format
per marc circular per a fixar amb cargols vistos

 €29,98000

Altres conceptes 13,46 €

uEG11MI00 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de
250 A, una per abonat i l'altre per companyia segons esquema ENDESA
número 9 i muntada superficialment, mes armari de ferro amb portes
metàl·liques segons vademecum

P- 27  €1.585,69

BG112690 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de
125 A, segons esquema ntp endesa de superficie inclosa caixa per a
comptaddor encastat a façana

 €833,94000

BGW11000 Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció  €39,84000
Altres conceptes 711,91 €

uEG1N6C3F Quadre de control i comandamnet d'acord a esquemes de projecte, armari,
mecanismes qualitat tipus MERLIN GERIN, i cablejat interior inclos,
contactor de canvi de xarxa amb enclavament mecànic inclós per a 100 A 

P- 28  €2.347,66

BG1N6C30 Quadre de control i comandament d'acord a esquema de projecte,
proteccions MERLIN GERIN o equivalent inclòs automatisme de canvi de
xarxa amb enclavament mcènic

 €2.300,00000

BGW1N000 Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors  €19,01000
Altres conceptes 28,65 €

mEG2DJ9F1 Safata metàl·lica escala d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 65 mm i
amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de
suport

P- 29  €18,00

BG2DJ9F0 Safata metàl·lica escala d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 65 mm i
amplària 200 mm

 €9,51000

BGW2DC9F Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques
d'acer galvanitzat sendzimir, de 65 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

 €3,51000

BGY2ACF1 Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer
galvanitzat sendzimir de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports
horitzontals

 €2,41000

Altres conceptes 2,57 €

mEG380902 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment, inclósa caixa de seccionament a terra

P- 30  €6,62

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2  €1,26480
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus  €0,32000

Altres conceptes 5,04 €

uEG62D1DN Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

P- 31  €17,16

BG62D1DN Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb
tecla i làmpada pilot i amb caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
mitjà,

 €10,02000

BGW62000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors  €0,38000
Altres conceptes 6,76 €

uEG63D15R Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntada superficialment

P- 32  €10,14
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BG63D15R Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra

lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà

 €2,98000

BGW63000 Part proporcional d'accessoris per a endolls  €0,40000
Altres conceptes 6,76 €

uEGC11011 Grup electrògen de construcció fixa, de 10 kVA de potència en servei
d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel,
amb quadre de control, instal·lat

P- 33  €5.811,20

BGC11010 Grup electrògen de construcció fixa, de 10 kVA de potència en servei
d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel,
amb quadre de control

 €5.700,00000

BGWC1000 Part proporcional d' accessoris per a grups electrògens  €74,00000
Altres conceptes 37,20 €

uEGD1421E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra

P- 34  €21,52

BGD14210 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard

 €6,96000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €3,67000
Altres conceptes 10,89 €

mlEGM0000 Realització de linia a base de conductor lliure d'halogens, de 3x1,5mm2, mes
tub i brides tipus unex per subjecció tot inclós

P- 35  €2,49

Sense descomposició 2,49 €

mlEGM00001 Realització d'escomesa LGA a base de conductor RZ0,6/1KV, lliure
d'halogens, de 4x25 mm2, mes tub tipus fergondur GP9 inclòs de 50 mm de
diàmetre exterior, accesoris inclosos

P- 36  €19,60

Sense descomposició 19,60 €

mlEGM00003 Realització de linia a base de conductor lliure d'halogens, de 3x2,5mm2, mes
tub i brides tipus unex per subjecció tot inclós

P- 37  €3,12

Sense descomposició 3,12 €

mlEGM00004 Realització de linia a base de conductor lliure d'halogens, de 3x4mm2, mes
tub i brides tipus unex per subjecció tot inclós

P- 38  €3,89

Sense descomposició 3,89 €

mlEGM00006 Realització de linia a base de conductor lliure d'halogens, de 3x6mm2, mes
tub i brides tipus unex per subjecció tot inclós

P- 39  €4,12

Sense descomposició 4,12 €

mlEGM00007 Realització de linia a base de conductor lliure d'halogens, de 5x6mm2, mes
tub i brides tipus unex per subjecció tot inclós

P- 40  €8,12

Sense descomposició 8,12 €

uEGM00019 Legalització i tramitació projecte elèctric al Dep. Industria de la Generalitat de
Catalunya

P- 41  €1.300,00

Sense descomposició 1.300,00 €

paEGMIR111 pa a justificar per la tramitació i pagament de l'ampliació de potència davannt
de la empresa distribuidor d'energia elèctrica

P- 42  €2.175,00

Sense descomposició 2.175,00 €
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uEH616834 Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de
policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i
làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 210 lumens i 1
hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 40 m2, amb un
grau de protecció IP 423, col·locat enrasat en sostre o paret

P- 43  €71,05

BH616834 Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de
policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i
làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 210 lumens i 1
hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 40 m2, amb un
grau de protecció IP 423, per a col·locar enrasada en sostre o paret

 €58,27000

BHW61000 Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització  €0,50000
Altres conceptes 12,28 €

uEJ13B71QK4Q4 Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltadaref. 325391000 + ref.
331300001 de ROCA SANITARIO , senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu

P- 44  €80,09

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,35325

BJ13B71QK4Q4 Lavabo de dimensions 650x510 mm, VICTORIA, de color Blanc + Pedestal
per a lavabo, VICTORIA, de color Blanc,ref. 325391000 + ref. 331300001 de
ROCA SANITARIO

 €64,70000

Altres conceptes 15,04 €

uEJ14BB1Q Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació

P- 45  €204,34

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,16956

BJ14BB1Q Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà

 €164,49000

BJ1ZS000 Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques  €1,49940
Altres conceptes 38,18 €

uEJ18U010 Aigüera de planxa d'acer inoxidable, industrial de 80 x 45 cm, amb potes i
fixacions murals, totalment instal·lada a la xarxa d'evacuació

P- 46  €501,81

BJ18U010 Aigüera de planxa d'acer inoxidable, industrial de 80x45 cm, amb potes i
fixacions murals

 €465,00000

Altres conceptes 36,81 €

uEJ1AB21P Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color
blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 47  €75,31

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,21195

BJ1AB21P Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color
blanc, preu alt, amb fixacions

 €55,55000

BJ1ZS000 Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques  €1,49940
Altres conceptes 18,05 €

uEJ238131 Aixeta senzilla per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

P- 48  €30,44

BJ238131 Aixeta senzilla per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

 €17,05000

Altres conceptes 13,39 €

uEJ29A113 Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó
cromat, preu superior, amb entrada de 3/4´´

P- 49  €67,04

BJ29A113 Aixeta mescladora per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de
llautó cromat, preu superior, amb entrada de 3/4´´

 €55,13000

Altres conceptes 11,91 €
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uEJ2A8129 Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu
mitjà, amb entrada d'1''1/4

P- 50  €146,71

BJ2A8129 Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu
mitjà, amb entrada d'1''1/4

 €116,93000

Altres conceptes 29,78 €

uEJA23310 Escalfador acumulador elèctric de 25 l de capacitat, amb cubeta d'acer
esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència,
dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013, amb una classe
d'eficiència energètica segons REGLAMENTO 812/2013, col·locat en posició
vertical amb fixacions murals i connectat

P- 51  €132,96

BJA23310 Escalfador acumulador elèctric de 25 l de capacitat, amb cubeta d'acer
esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, vertical , dissenyat segons els
requisits del REGLAMENTO 814/2013, amb una classe d'eficiència
energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO 812/2013

 €102,88000

Altres conceptes 30,08 €

uEM001IN0 Subministrament i instal·lació de sistema d'alarma a base de megafonia i
sistema lluminós, s'haura de preveure conjuntament amb el quadre de so 

P- 52  €500,00

Sense descomposició 500,00 €

uEM31261K Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

P- 53  €81,45

BM312611 Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat

 €38,23000

BM3A1000 Armari per a extintor per a muntar superficialment  €26,58000
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,26000

Altres conceptes 16,38 €

uEPTMI01 Realitzacio de instal·lació de telecomunicacions i audiovisulas, a base de tub
coarrugat de 20 mm i cablejat estructurat UTP CAT-6, per disposar d'un punt
de wifi, router i canalització fins a carrer inclós.
preinstal·lació per a proojector inclosa d'acord als plànols de projecte

P- 54  €600,00

Sense descomposició 600,00 €

uEPTMI02 Subministrament i instal·lació d'alarma per intrusió composada de central
amb mòdul GPRS, tres detectors de contacte, tres detectors de presència
amb càmera incorporada i dos detectors de barrera, cablejat de senyal a
base de cable utp cat 6 sota tub 300 mts i cablejat elèctric per alimentació de
la central, accessoris i petit material inclòs.

P- 55  €1.850,00

Sense descomposició 1.850,00 €

mF6A19400 Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i
part proporcional de pals per a punts singulars

P- 56  €18,21

B0A216SG Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de
malla i de D 2,7 mm

 €4,36000

B6AZ3134 Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m  €3,47480
B6AZA164 Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de

diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m
 €2,67732

Altres conceptes 7,70 €
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m3K2R54237 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat
prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

P- 57  €6,52

Altres conceptes 6,52 €

m3K2RA72F0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una
densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessàri a per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord
amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

P- 58  €8,22

B2RA72F0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una
densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €8,22400

Altres conceptes -0,00 €

m2K8447100 Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 13 mm de gruix,
resistent a l'humitat (tipus pladur color verd).
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en l'obra.
inclòs carga i descàrrega dels camions. Replanteig del cel ras.
Subministrament i col·locació del cel ras amb plaques de guix laminat
resistents a l'humitat (tipus color verd) de 13 mm de gruix fixades
mecanicament a una perfileria de planxa d'cer galvanitzat amb muntants
transversals entre 46 i 55 mm d'amplàda col·locats cada 60 cm i perfils
longitudinals entre 46 i 55 mm d'amplària agafats al sostre, com a mínim 3
suports / m2; sense aïllament. Amb aquesta partida està inclòs el rejuntat
dels caps de vistos, encintat de juntes, el massillat i repàs de superficies per
deixar l'element preparat per pintar (SISTEMA 46+13). Segons la normativa
vigent d'obligat compliment. Neteja final i retirada de restes a l'abocador. Part
proporcional de bastides i medis auxiliars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície sostre mesurat en projecció horitzontal,
segons documentació gràfica de projecte.
(Cel ras interior de cambres humides).

P- 59  €24,59

B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat  €1,67400
B0A4A400 Visos galvanitzats  €0,24480
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €0,60000
B0CC2310 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12.5 mm, segons la norma

UNE-EN 520
 €6,44700

B6B11211 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48
mm d'amplària

 €1,20360

B6B12211 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48
mm d'amplària

 €4,10550

B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,51503
B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,13230

Altres conceptes 9,67 €



Projecte d´obres per l´adequació de la Nau industrial
situada al carrer Marcel·lí i Gené, 32

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 11Data: 02/06/20

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m2K8989240 Pintat de parament vertical de ciment, guix o ´´Placo´´, amb pintura plàstica
amb acabat , amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en l'obra.
inclòs carga i descàrrega dels camions. Aplicació d'una capa de fons amb
segelladora de pintura plàstica i massillat de paraments verticals de ciment,
guix i/o ´´Placo´´. Aplicació de dues capes d'acabat amb pintura plàstica color
clar a definir per la direcció facultativa. Inclús desmuntatge i muntatges de
mecanismes elèctrics i petits repassos. Mes la eliminació de restes, neteja
final i retirada de restes a abocador. Totalment acabat net. Mes part
proporcional de medis auxiliars.
Criteri d'amidament: Superfície de parament mesurat en projecció vertical,
segons documentació gràfica de projecte.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en
una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més
de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara
bastiments que s'hagin embrutat.
(Parets interiors de les cambres no humides).

P- 60  €4,53

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors  €1,68932
Altres conceptes 2,84 €

m2K89A2BA0 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.

P- 61  €14,22

B89ZB000 Esmalt sintètic  €3,47494
B8ZA1000 Segelladora  €0,65025

Altres conceptes 10,09 €

u.X0A1001 Enderroc tanca exteriorP- 62  €300,00

Sense descomposició 300,00 €

u.X0A1002 Treballs d'estintolament façana principals, en aquesta ñartida no esta inclos
el pressupost de la estructura metàl·lica.

P- 63  €4.000,00

Sense descomposició 4.000,00 €

mX0A2001 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de 60 cm d'amplària i 80 cm de
fondària, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i
amb les terres deixades a la vora.
Inclou: Suministrament i col·locació de les tanques i les senyalització
necessaries per protegir les zona afectata. Replanteig. Demolició de
paviment existent, de fins a 15cm de gruix, afectada per la rasa, amb mitjans
mecànics i/o manuals inclos la carrega de l'enderroc sobre camió. Excavació
de la rasa per mitjans mecànics i/o manuals, i la càrrega mecànica sobre
camió, incluint el P.P. Aquesta excavació es fara amb la màxima cura per no
afecta als demes serveis públics. Refinat del fons i els laterals de l'excavació
a ma, amb extracció de terres. Protecció de l'excavació davant les filtracions i
les accions de l'erosió i els desmoronament. així com tots els medis auxiliars,
i tots els elements necessaris per cumplir amb el Pla de Seguretat i Salut.
Criteri d'amidament: ml de llargària realment executada, segons les
especificacions de la DT.

P- 64  €13,97

Altres conceptes 13,97 €

u.X0B2001 Partida Alçada a justificar per realitzar el paviments exterior.P- 65  €500,00

Sense descomposició 500,00 €

u.X0B2002 Partida Alçada a justificar per realitzar escala acces escenariP- 66  €300,00
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Sense descomposició 300,00 €

u.X0B3001 Partida Alçada a justificar per refer unió coberta amb la nova façana principal.P- 67  €500,00

Sense descomposició 500,00 €

uX0C1FE01 Partida alçada a justificar per la reparació porta metàl·lica exterior accés pati,
formada per dues fulla cegues amb acabat per pintar de 213x92,5x3,5 cm.
Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a abocador. Segons
plànols del projecte de execució. Mes part proporcional de medis auxiliars.
Criteri d'amidament: Unitat realment executada.
(Acces pati exterioprs de instal·lacions).

P- 68  €330,00

Altres conceptes 330,00 €

uX0E1001 Instal·lació de la xarxa d'aigua potable interior de l'edifici; Realitzat amb tub
de polietilè -alumini-pe, tipus PEX de Roth, o equivalent, amb secció
necessaries per a cada tram; i ptotegits amb tub tipus reflex. S'inclou
l'instalació de claus de pas per independitzar cada zona humida i els tramits
per aconseguir el butlletí de la instal·lació interior per la subministrament
d'aigua mitjançant comptador. Situats segons plànol. Aquesta instal·lació de
la xarxa d'aigua potable interior consta de:

- Contenidor lavabo masculí
- Contenidor lavabo femení
- Contenidor lavabo minus.
- Contenidor Backstage.
- Zona Magatzem; 1 punt d'aigua freda
- Zona Barra; 1 punt d'aigua freda 1 punt d'aigua calenta

P- 69  €300,00

Altres conceptes 300,00 €

uX0E1002 Instal·lació de sanejament i evacuació interior de l'edifici; Realitzat amb
conjunt de canonades tub de PVC de dimensions 110, 50 i 40 mm. Situats
segons plànol i tenin en compte que la xarxa claveguero es separativa.
Aquesta instal·lació de sanejament consta de:

- Contenidor lavabo masculí
- Contenidor lavabo femení
- Contenidor lavabo minus.
- Contenidor Backstage.
- Zona Magatzem; 1 punt d'aigua freda
- Zona Barra; 1 punt d'aigua freda 1 punt d'aigua calenta

P- 70  €300,00

Altres conceptes 300,00 €

paXPAE2001 Partida alçada a justificar per la realització de la iluminació de ll'interior de
l'edifici; Realitzat amb tires de led, projectors i llumereses...etc. Situats
segons plànol. Aquesta iluminació consta de:

- Contenidor lavabo masculí
- Contenidor lavabo femení
- Contenidor lavabo minus.
- Contenidor Backstage.
- Zona Magatzem; 1 punt d'aigua freda
- Zona Barra; 1 punt d'aigua freda 1 punt d'aigua calenta

P- 71  €4.000,00
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,77h Oficial 1a paletaA0122000

 €20,02h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €23,77h Oficial 1a soldadorA0125000

 €20,27h Oficial 1a col.locadorA0127000

 €23,41h Oficial 1a fusterA012A000

 €23,38h Oficial 1a pintorA012D000

 €23,75h Oficial 1a manyàA012F000

 €23,78h Oficial 1a calefactorA012G000

 €21,70h Oficial 1a electricistaA012H000

 €24,16h Oficial 1a lampistaA012J000

 €21,70h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,77h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €17,75h Ajudant ferrallistaA0134000

 €20,84h Ajudant soldadorA0135000

 €17,98h Ajudant col.locadorA0137000

 €20,60h Ajudant fusterA013A000

 €20,76h Ajudant pintorA013D000

 €20,84h Ajudant manyàA013F000

 €20,41h Ajudant calefactorA013G000

 €18,62h Ajudant electricistaA013H000

 €20,73h Ajudant lampistaA013J000

 €18,65h Ajudant muntadorA013M000

 €19,87h ManobreA0140000

 €20,56h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,58h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €60,38h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €8,48h Picó vibrant amb placa de 30x33 cmC133A0J0

 €32,30h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €48,42h Camió grua de 5 tC1503500

 €24,56h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

C1505120

 €1,66h Formigonera de 165 lC1705600

 €10,69h Màquina tallajuntsC170H000

 €3,12h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,00m3 AiguaB0111000

 €17,37t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €18,77t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €17,28t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €19,43t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €15,24t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €93,26t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €108,38t Ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0519401

 €0,22kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB0532310

 €60,41m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €58,72m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

B06NN12B

 €1,06kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

B081C010

 €1,05kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €2,18m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat
de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm

B0A216SG

 €1,36kg Clau acerB0A31000

 €1,42kg Clau acer galvanitzatB0A32000

 €9,30cu Visos per a plaques de guix laminatB0A44000

 €2,04cu Visos galvanitzatsB0A4A400

 €0,15u Cargol autoroscant amb volanderaB0A5AA00

 €0,15u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A61600

 €0,66kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €44,93m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de
1000x500 mm

B0B51220

 €4,96m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

B0CC1410

 €6,14m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12.5 mm,
segons la norma UNE-EN 520

B0CC2310
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,03m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix
12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

B0CC5310

 €25,79m2 Perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 1,2 mm
de gruix, amb una inèrcia entre 11 i 11,5 cm4 i una
massa superficial entre 7 i 8 kg/m2 acabat perforat
amb un coeficient de perforació del 30% de color
especial, segons la norma UNE-EN 14782

B0CH4CJ0

 €24,02m2 Safata perfilada de planxa d'acer galvanitzada i
lacada, de 82 mm d'alçària i 1 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 110 i 120 cm4 i una massa superficial
entre 10 i 11 kg/m2 acabat perforat amb un coeficient
de perforació de l'11% de color especial, segons la
norma UNE-EN 14782

B0CHACC0

 €6,18m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, de 16 mm de gruix

B0CUU010

 €0,86u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

B0E244F6

 €1,22u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN
771-3

B0E244L1

 €1,07u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

B0E244L6

 €10,28t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170103 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA72F0

 €1,01kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z5015

 €1,08kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z5025

 €10,22u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50
mm i d'alçària 2,35 m

B6AZ3134

 €39,96u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35
m

B6AZA164

 €1,18m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

B6B11211

 €1,21m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 90 mm d'amplària

B6B11411
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 €1,15m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

B6B12211

 €1,17m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària

B6B12411

 €0,50m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

B6BZ1A10

 €3,50m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 80 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK,
resistència tèrmica >= 2,286 m2.K/W

B7C4H800

 €5,63m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 80 mm de gruix

B7C9HB00

 €26,28m2 Placa de llana de fusta (WW) per a aïllaments, segons
UNE-EN 13168, de gruix 50 mm, amb una resistència
tèrmica >= 1,15 m2.K/W, amb llana mineral de vidre

B7CBB510

 €0,25u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60
mm de gruix com a màxim

B7CZ1600

 €14,13dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €1,09kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guixB7J500ZZ

 €0,07m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

B7JZ00E1

 €10,96kg Pintura al dissolvent de resines de plioliteB89Z5000

 €10,02kg Esmalt sintèticB89ZB000

 €3,38kg Pintura plàstica per a interiorsB89ZPD00

 €4,25kg SegelladoraB8ZA1000

 €9,54kg Imprimació fosfocromatantB8ZA7000

 €10,07kg Imprimació fixadora de resines sintètiquesB8ZAR000

 €293,59u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 120x220 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, amb molla, pany de cop,
acabat esmaltat

BABG9768

 €550,00u (FE01) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de
dues fulles batents, per a un buit d'obra de 240x260
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes
llises d'1 mm de gruix i bastiment, amb molles, tirador
inox., pany de cop, acabat esmaltat, col·locada.
Segons documentació gràfica,

BABGFE01
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 €400,00u (FE02) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats
d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 120x260 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, amb molla, tirador inox.,
pany de cop, acabat esmaltat, col·locada. Segons
documentació gràfica.

BABGFE02

 €300,00u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 120x220 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, amb molla, pany de cop,
acabat esmaltat

BABGFE03

 €418,62u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 240x220 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, amb molla, pany de cop,
acabat esmaltat

BABGPA68

 €65,46u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de
fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

BAP36186

 €96,36u Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 90
cm d'amplària i 200 cm alçària , de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix ,
estructura interior de fusta, amb acabat xapat
melamina i amb planxa d'alumini d'1mm de gruix i
30cm d'alçada situada a la part inferior de la fulla

BAQDM442

 €2,30m Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

BAZ1U010

 €5,68m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de
base de paredó, per a fulla batent, de fusta xapada
amb melamina

BAZ26AA0

 €26,66u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

BAZGC360

 €59,58u Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

BAZGC370

 €102,41u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla,
amb sistema d'accionament basculant, amb 1 punt de
tancament, per a mecanisme vist, homologat segons
UNE-EN 1125

BAZPA110

 €46,21u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
50x50x50 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 29 cm de diàmetre a 4 cares,
inclosa tapa de formigó prefabricat

BD351540

 €6,70m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

BD7FP360

 €17,11u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mmBDW3B900
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 €0,26u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mmBDY3B900

 €17,21m2 Panell rígid de llana de vidre i de paper kraft alumini
reforçat segons UNE-EN 13162, de conductivitat
tèrmica <=0.033 W/mK, de resistència tèrmica >=0.75
m2K/W i un gruix de 25 mm, (palet), ref. 2075014 de la
sèrie URSA AIR d'URSA

BE51EE10BR2B

 €18.500,00u Recuperador GTDI-A RC 23 amb control CO2 amb
teulat d'intemperie

BED51131EBNN

 €328,27u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1225x1225
mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i per a
fixar al bastiment

BEK11TB8

 €29,98u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a
instal·lar en parament vertical o horitzontal de 125 mm
de diàmetre de connexió i 61 mm de diàmetre de
boca, alumini lacat de color estàndard, i amb
embellidor format per marc circular per a fixar amb
cargols vistos

BEKE2421

 €4,26u Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

BEW5B000

 €0,26u Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

BEY5B000

 €416,97u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
borns bimetàl.lics, de 125 A, segons esquema ntp
endesa de superficie inclosa caixa per a comptaddor
encastat a façana

BG112690

 €2.300,00u Quadre de control i comandament d'acord a esquema
de projecte, proteccions MERLIN GERIN o equivalent
inclòs automatisme de canvi de xarxa amb
enclavament mcènic

BG1N6C30

 €9,51m Safata metàl·lica escala d'acer galvanitzat sendzimir,
d'alçària 65 mm i amplària 200 mm

BG2DJ9F0

 €1,24m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €10,02u Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P),
10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

BG62D1DN

 €2,98u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu mitjà

BG63D15R

 €5.700,00u Grup electrògen de construcció fixa, de 10 kVA de
potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de
tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de
control

BGC11010

 €6,96u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

BGD14210
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 €9,96u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

BGW11000

 €19,01u Part proporcional d'accessoris per a centralització de
comptadors

BGW1N000

 €3,51u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de
65 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

BGW2DC9F

 €0,32u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

BGW38000

 €0,38u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

BGW62000

 €0,40u Part proporcional d'accessoris per a endollsBGW63000

 €74,00u Part proporcional d' accessoris per a grups electrògensBGWC1000

 €2,41u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

BGY2ACF1

 €3,67u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD1000

 €58,27u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular
amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada
fluorescent de 8 W de potència i làmpada de
senyalització incandescent, flux aproximat de 210
lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 40 m2, amb un grau de
protecció IP 423, per a col·locar enrasada en sostre o
paret

BH616834

 €0,50u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

BHW61000

 €64,70u Lavabo de dimensions 650x510 mm, VICTORIA, de
color Blanc + Pedestal per a lavabo, VICTORIA, de
color Blanc,ref. 325391000 + ref. 331300001 de ROCA
SANITARIO

BJ13B71QK4Q4

 €164,49u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, color blanc i preu mitjà

BJ14BB1Q

 €465,00u Aigüera de planxa d'acer inoxidable, industrial de
80x45 cm, amb potes i fixacions murals

BJ18U010

 €55,55u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions

BJ1AB21P

 €6,12kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

BJ1ZS000

 €17,05u Aixeta senzilla per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

BJ238131
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 €55,13u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb
entrada de 3/4´´

BJ29A113

 €116,93u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar
superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu
mitjà, amb entrada d'1''1/4

BJ2A8129

 €102,88u Escalfador acumulador elèctric de 25 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de
potència, vertical , dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO 814/2013, amb una classe d'eficiència
energètica en aigua calenta sanitària segons
REGLAMENTO 812/2013

BJA23310

 €38,23u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM312611

 €26,58u Armari per a extintor per a muntar superficialmentBM3A1000

 €0,26u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000
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 €77,52m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,61600/R 20,560001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,61600 22,61600
Maquinària:

0,99600/R 1,660000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,99600 0,99600
Materials:

0,180001,000000,180B0111000 =xAiguam3

11,2320017,280000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

23,6220015,240001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

18,6520093,260000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 53,68600 53,68600

0,226161,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,52416

77,52416COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,86m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

D060Q021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,61600/R 20,560001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,61600 22,61600
Maquinària:

0,99600/R 1,660000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,99600 0,99600
Materials:

0,180001,000000,180B0111000 =xAiguam3

11,2320017,280000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

23,6220015,240001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

20,9835093,260000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 56,01750 56,01750
Altres:
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% 0,2261622,616001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,22616 0,22616

COST DIRECTE 79,85566

79,85566COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €156,44m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,58800/R 20,560001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,58800 21,58800
Maquinària:

1,20350/R 1,660000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,20350 1,20350
Materials:

0,200001,000000,200B0111000 =xAiguam3

26,5761017,370001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

18,6520093,260000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

88,000000,22000400,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

Subtotal... 133,42810 133,42810

0,215881,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 156,43548

156,43548COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,65m3 Morter de ciment amb ciment amb escòries de forn alt
CEM III i sorra de pedra granítica amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

D071J821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,56000/R 20,560001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,56000 20,56000
Maquinària:

1,16200/R 1,660000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,16200 1,16200
Materials:
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0,200001,000000,200B0111000 =xAiguam3

29,5336019,430001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

41,18440108,380000,380B0519401 =xCiment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

0,805601,060000,760B081C010 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 71,72360 71,72360
Altres:

% 0,2056020,560001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,20560 0,20560

COST DIRECTE 93,65120

93,65120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,89kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10010/R 20,020000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,08875/R 17,750000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,18885 0,18885
Materials:

0,010711,050000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,693000,660001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,70371 0,70371
Altres:

% 0,001890,189001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00189 0,00189

COST DIRECTE 0,89445

0,89445COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €42,59m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 115 mm,
muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals
de 90 mm d'amplària, 1 placa amb duresa superficial
(I) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >=

E65211GY Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,70260/R 20,270000,380A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

2,33740/R 17,980000,130A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 10,04000 10,04000
Materials:

3,906009,300000,420B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

0,244802,040000,120B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu

0,900000,150006,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

14,481807,030002,060B0CC5310 =xPlaca de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix
12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

m2

4,446751,210003,675B6B11411 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 90 mm d'amplària

m

1,167081,170000,9975B6B12411 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària

m

0,470000,500000,940B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

5,630005,630001,000B7C9HB00 =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 80 mm de gruix

m2

0,872001,090000,800B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,280000,070004,000B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

Subtotal... 32,39843 32,39843

0,150601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,58903

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,58903COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €326,34u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 120x120 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, amb molla, tirador inox, pany
de cop, acabat esmaltat, col·locada. Segons
documentació gràfica.

EABG9A68 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,93750/R 23,750000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 5,93750 5,93750
Materials:
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293,59000293,590001,000BABG9768 =xPorta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla

batent, per a un buit d'obra de 120x220 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, amb molla, pany de cop,
acabat esmaltat

u

26,6600026,660001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

u

Subtotal... 320,25000 320,25000

0,148442,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 326,33594

0,00%DESPESES INDIRECTES

326,33594COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €487,94u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 240x220 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, amb molles, tirador inox.,
pany de cop, acabat esmaltat, col·locada. Segons
documentació gràfica,

EABGP768 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,50000/R 23,750000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 9,50000 9,50000
Materials:

418,62000418,620001,000BABGPA68 =xPorta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 240x220 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, amb molla, pany de cop,
acabat esmaltat

u

59,5800059,580001,000BAZGC370 =xFerramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

u

Subtotal... 478,20000 478,20000

0,237502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 487,93750

0,00%DESPESES INDIRECTES

487,93750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,46u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

EAP36186 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

65,4600065,460001,000BAP36186 =xBastiment de paredó per a porta, de fulles batents de
fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

u

Subtotal... 65,46000 65,46000

COST DIRECTE 65,46000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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65,46000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,51u Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de
fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210
cm d'alçària

EAPG6A86 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,87550/R 23,410000,550A012A000 =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 12,87550 12,87550
Materials:

0,068001,360000,050B0A31000 =xClau acerkg

31,240005,680005,500BAZ26AA0 =xGalze per a folrat de bastiments per a bastiment de
base de paredó, per a fulla batent, de fusta xapada
amb melamina

m

Subtotal... 31,30800 31,30800

0,321892,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,50539

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,50539COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €144,34u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80
cm d'amplària i 200 cm d'alçària , de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix ,
estructura interior de fusta, amb acabat xapat
melamina i amb planxa d'alumini d'1mm de gruix i
30cm d'alçada situada a la part inferior de la fulla

EAQDM442 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,01555/R 23,410000,855A012A000 =xOficial 1a fusterh

0,78280/R 20,600000,038A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 20,79835 20,79835
Materials:

96,3600096,360001,000BAQDM442 =xFulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 90
cm d'amplària i 200 cm alçària , de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix ,
estructura interior de fusta, amb acabat xapat
melamina i amb planxa d'alumini d'1mm de gruix i
30cm d'alçada situada a la part inferior de la fulla

u

26,6600026,660001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

u

Subtotal... 123,02000 123,02000

0,519962,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 144,33831

0,00%DESPESES INDIRECTES

144,33831COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,47m Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

EAZ1U010 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03004/R 23,410000,044A012A000 =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 1,03004 1,03004
Materials:

0,013601,360000,010B0A31000 =xClau acerkg

2,415002,300001,050BAZ1U010 =xTapajunts de fusta xapada amb melamina de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

m

Subtotal... 2,42860 2,42860

0,015451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,47409

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,47409COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €600,00pa P.a. a Justificar per ajuts de paleta per la realitzacio de
la instal·lació elèctrica

EGM00020 Rend.: 1,000

 €13,97ml Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de 60 cm
d'amplària i 80 cm de fondària, realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb
les terres deixades a la vora.
Inclou: Suministrament i col·locació de les tanques i les
senyalització necessaries per protegir les zona
afectata. Replanteig. Demolició de paviment existent,
de fins a 15cm de gruix, afectada per la rasa, amb
mitjans mecànics i/o manuals inclos la carrega de
l'enderroc sobre camió. Excavació de la rasa per
mitjans mecànics i/o manuals, i la càrrega mecànica
sobre camió, incluint el P.P. Aquesta excavació es fara
amb la màxima cura per no afecta als demes serveis
públics. Refinat del fons i els laterals de l'excavació a
ma, amb extracció de terres. Protecció de l'excavació
davant les filtracions i les accions de l'erosió i els
desmoronament. així com tots els medis auxiliars, i
tots els elements necessaris per cumplir amb el Pla de
Seguretat i Salut.
Criteri d'amidament: ml de llargària realment
executada, segons les especificacions de la DT.

X01001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,48375/R 19,870000,125A0140000 =xManobreh

2,57000/R 20,560000,125A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,05375 5,05375
Maquinària:

2,07250/R 16,580000,125C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

6,03800/R 60,380000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

0,53450/R 10,690000,050C170H000 =xMàquina tallajuntsh
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Subtotal... 8,64500 8,64500
Altres:

% 0,2739813,699002,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,27398 0,27398

COST DIRECTE 13,97273

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,97273COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,70m2 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres
de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM,
de 16 mm de gruix, amb acabat per pintar col·locat
amb rastrells.

X02B4001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

49,7000049,700001,000XVNG02D001 =x(NOVA PARTIDA) Revestiment decoratiu
de,DM,g=16mm, arrastrelat fix.mec.

m2

Subtotal... 49,70000 49,70000

COST DIRECTE 49,70000

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €330,00u (FI05) Porta cega de 80 cm, formada per una fulla
cega de fusta amb acabat per pintar de 213x82,5x3,5
cm, amb bastiment de base de fusta.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels
materials en l'obra. inclòs carga i descàrrega dels
camions. Subministrament del pre-bastiment de base
de pi país de 150x35 mm. Subministrament i
col·locació de porta de pas cega, d'una fulla de
213x82,5x3,5 cm, llisa de tauler aglomerat amb acabat
per pintar; més bastiment amb galzes de MDF per
pintar de 80x20 mm; tapajunts de MDF també per
pintar de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús
ferraments de penjar, manetes cromades a escollir per
la D.F., sèrie alta i la col·locació d'accessoris com els
topalls de peu de porta, condena (en els lavabos),
pany amb claus mestrejades, fixació dels ferraments i
ajustament final. Protecció de la fusteria davant a cops,
esquitxades, etc. Eliminació de restes, neteja final i
retirada de restes a abocador. Segons plànols del
projecte de execució. Mes part proporcional de medis
auxiliars, i tots els elements necessaris per cumplir
amb el Pla de Seguretat i Salut.
Criteri d'amidament: Unitat realment executada.
(Acces lavabos, oficines i magatzem neteja).

X04CFI05 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

330,00000330,000001,000XVNG07CFI03 =x(FI03) Porta interior de fusta d'una fulla batent,
210x70, acabat per pintar.

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 330,00000 330,00000

COST DIRECTE 330,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

330,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €330,00u (FI01) Porta cega de 90 cm, formada per una fulla
cega de fusta amb acabat per pintar de 213x92,5x3,5
cm, amb bastiment de base de fusta.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels
materials en l'obra. inclòs carga i descàrrega dels
camions. Subministrament del pre-bastiment de base
de pi país de 150x35 mm. Subministrament i
col·locació de porta de pas cega, d'una fulla de
213x92,5x3,5 cm, llisa de tauler aglomerat amb acabat
per pintar; més bastiment amb galzes de MDF per
pintar de 80x20 mm; tapajunts de MDF també per
pintar de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús
ferraments de penjar, manetes cromades a escollir per
la D.F., sèrie alta i la col·locació d'accessoris com els
topalls de peu de porta, condena (en els lavabos),
pany amb claus mestrejades, fixació dels ferraments i
ajustament final. Protecció de la fusteria davant a cops,
esquitxades, etc. Eliminació de restes, neteja final i
retirada de restes a abocador. Segons plànols del
projecte de execució. Mes part proporcional de medis
auxiliars.
Criteri d'amidament: Unitat realment executada.
(Acces magatzem).

X0C2FI01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

330,00000330,000001,000XVNG07CFI03 =x(FI03) Porta interior de fusta d'una fulla batent,
210x70, acabat per pintar.

u

Subtotal... 330,00000 330,00000

COST DIRECTE 330,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

330,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €201,14m2 (FI02) Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix,
de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de
8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura
interior de fusta, amb una planxa d'alumini d'1 mm de
gruix i 30 cm d'alçària situada a la part inferior, d'una
llum de bastiment aproximada de 90x210 cm, amb
bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de fusta
i galze

1A21U953 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

38,9487065,460000,595EAP36186 =xBastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
55,6317444,505391,250EAPG6A86 =xFolrat de bastiment de base de paredó, per a porta de

fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210
cm d'alçària

u

85,88129144,338310,595EAQDM442 =xFulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80
cm d'amplària i 200 cm d'alçària , de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix ,
estructura interior de fusta, amb acabat xapat
melamina i amb planxa d'alumini d'1mm de gruix i
30cm d'alçada situada a la part inferior de la fulla

u

20,677783,474095,952EAZ1U010 =xTapajunts de fusta xapada amb melamina de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

m

Subtotal... 201,13951 201,13951

COST DIRECTE 201,13951

0,00%DESPESES INDIRECTES

201,13951COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,26kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
subestructura tubular supost fusteries, paraments i cel
rasos, formats per peça simple, 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 i cargols

E441512D Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,59425/R 23,770000,025A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,52100/R 20,840000,025A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 1,11525 1,11525
Maquinària:

0,03744/R 3,120000,012C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,03744 0,03744
Materials:

1,080001,080001,000B44Z5025 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,08000 1,08000

0,027882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,26057

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,26057COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,82kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques
(Llinda façana principal)

E4475117 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42786/R 23,770000,018A0122000 =xOficial 1a paletah

0,35766/R 19,870000,018A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,78552 0,78552
Materials:

1,010001,010001,000B44Z5015 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 1,01000 1,01000

0,019642,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,81516

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,81516COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,95m2 Paret divisòria de dues cares vistes de 15 cm de gruix
de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200
mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter
mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari; més el
massissat i armat interior del mur en pilars.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels
materials en l'obra. inclòs carga i descàrrega dels
camions. Replanteig de la paret divisoria. Neteja base
mur. Execució de la paret divisoria de 15 cm de gruix,
amb bloc foradat llis de 40x15x20 cm, de morter de
ciment gris, col·locat amb morter M-80, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l. Massissat i armat
interior del mur en pilars de 10x15 cada 4 ml; amb
formigó HA-25/P/20/IIa i Acer en barres corrugades B
500 S de diàmetre 12 mm cada 20 cm. Neteja final i
retirada de restes a l'abocador. Part proporcional de
bastides i medis auxiliars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de mur mesurat
en projecció vertical, segons documentació gràfica de
projecte.
(Enva separador passadis evacuació).

E6184L6K Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,93420/R 23,770000,460A0122000 =xOficial 1a paletah

4,57010/R 19,870000,230A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,50430 15,50430
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
10,437820,8600012,137B0E244F6 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200

mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

u

3,9927879,855660,050D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

m3

1,73643156,435480,0111D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

0,894450,894451,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

kg

Subtotal... 17,06148 17,06148

0,387612,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,95339

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,95339COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,37m2 Paret de façana de dues cares vistes de 20 cm de
gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari més el massissat i armat
interior del mur en pilars.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels
materials en l'obra. inclòs carga i descàrrega dels
camions. Replanteig de la paret de façana. Neteja
base mur. Execució de la paret de façana cm de gruix,
amb bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de
ciment gris, col·locat amb morter M-80, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l. Més massissat i
armat interior del mur en pilars de 50x20; amb formigó
HA-25/P/20/IIa i Acer en barres corrugades B 500 S de
diàmetre 12 mm. Neteja final i retirada de restes a
l'abocador. Part proporcional de bastides i medis
auxiliars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de mur mesurat
en projecció vertical, segons documentació gràfica de
projecte.
(Nova paret de façana).

E6185M6K Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,88500/R 23,770000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

4,96750/R 19,870000,250A0140000 =xManobreh
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 16,85250 16,85250
Materials:

12,986591,0700012,137B0E244L6 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

u

7,9855779,855660,100D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

m3

2,33089156,435480,0149D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

1,788900,894452,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a
l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a
conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

kg

Subtotal... 25,09195 25,09195

0,421312,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,36576

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,36576COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,51m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm,
muntants cada 600 mm de 90 mm d'amplària i canals
de 90 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm
de gruix en cada cara, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de vidre de
resistència tèrmica >= 2,286 m2.K/W

E65262GZ Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,89180/R 20,270000,340A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

1,97780/R 17,980000,110A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 8,86960 8,86960
Materials:

2,790009,300000,300B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

0,244802,040000,120B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu

0,900000,150006,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

10,217604,960002,060B0CC1410 =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

2,960271,210002,4465B6B11411 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 90 mm d'amplària

m
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1,167081,170000,9975B6B12411 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments

horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària
m

0,470000,500000,940B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

3,605003,500001,030B7C4H800 =xPlaca semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 80 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK,
resistència tèrmica >= 2,286 m2.K/W

m2

0,872001,090000,800B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,280000,070004,000B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

Subtotal... 23,50675 23,50675

0,133041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,50939

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,50939COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,08m2 Aïllament amb placa de llana de fusta (WW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13168, de gruix 50 mm,
amb una resistència tèrmica >= 1,15 m2.K/W, amb
llana mineral de vidre, col·locada amb fixacions
mecàniques

E7CBB514 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,90160/R 23,770000,080A0122000 =xOficial 1a paletah

0,79480/R 19,870000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,69640 2,69640
Materials:

27,5940026,280001,050B7CBB510 =xPlaca de llana de fusta (WW) per a aïllaments, segons
UNE-EN 13168, de gruix 50 mm, amb una resistència
tèrmica >= 1,15 m2.K/W, amb llana mineral de vidre

m2

0,750000,250003,000B7CZ1600 =xTac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60
mm de gruix com a màxim

u

Subtotal... 28,34400 28,34400

0,040451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,08085

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,08085COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,96m2 Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa
d'acer galvanitzada i lacada, a més de 3,00 m
d'alçària, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i
1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 11 i 11,5 cm4 i
una massa superficial entre 7 i 8 kg/m2, de color
especial, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclós
p.p. de tots remats d'alumini.

E83Q4CJ3 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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3,90600/R 21,700000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,73000/R 18,650000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,63600 7,63600
Materials:

0,900000,150006,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau

26,3058025,790001,020B0CH4CJ0 =xPerfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 1,2 mm
de gruix, amb una inèrcia entre 11 i 11,5 cm4 i una
massa superficial entre 7 i 8 kg/m2 acabat perforat
amb un coeficient de perforació del 30% de color
especial, segons la norma UNE-EN 14782

m2

Subtotal... 27,20580 27,20580

0,114541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,95634

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,95634COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,54m2 Revestiment vertical amb safata perfilada de planxa
d'acer galvanitzada i lacada, a més de 3,00 m
d'alçària, de 82 mm d'alçària i 1 mm de gruix amb una
inèrcia entre 110 i 120 cm4 i una massa superficial
entre 10 i 11 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient
de perforació de l'11%, color d'especial, col·locat amb
fixacions mecàniques

E83QACC3 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,25500/R 21,700000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,79750/R 18,650000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,05250 6,05250
Materials:

0,900000,150006,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau

24,5004024,020001,020B0CHACC0 =xSafata perfilada de planxa d'acer galvanitzada i
lacada, de 82 mm d'alçària i 1 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 110 i 120 cm4 i una massa superficial
entre 10 i 11 kg/m2 acabat perforat amb un coeficient
de perforació de l'11% de color especial, segons la
norma UNE-EN 14782

m2

Subtotal... 25,40040 25,40040

0,090791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,54369

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,54369COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €22,24m2 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres
de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM,
de 16 mm de gruix, col·locat amb fixacions
mecàniques

E865U010 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,36400/R 23,410000,400A012A000 =xOficial 1a fusterh

4,12000/R 20,600000,200A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 13,48400 13,48400
Materials:

0,213001,420000,150B0A32000 =xClau acer galvanitzatkg

8,343006,180001,350B0CUU010 =xTauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, de 16 mm de gruix

m2

Subtotal... 8,55600 8,55600

0,202261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,24226

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,24226COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,96m2 Pintat porta metàl·lica, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació fosfocromatant i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada
segons les especificacions de la DT.
Deducció  de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que
configuren l'obertura com és ara, bastiments que
s'hagin embrutat.

E8986BM0 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,84500/R 23,380000,250A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,51900/R 20,760000,025A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 6,36400 6,36400
Materials:

2,5551010,020000,255B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

1,946169,540000,204B8ZA7000 =xImprimació fosfocromatantkg

Subtotal... 4,50126 4,50126

0,095461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,96072

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,96072COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 02/06/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,95m2 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent
de resines de pliolite, amb una capa d'imprimació
fixadora i 2 capes d'acabat llis
Subministrament i col·locació de paviment a base
d'aplicar una imprimació epoxidica segelladora de
porositat i realització de nou paviment autonivellant de
2 mm de gruix de resina epoxídica en color grix mig,
tipus Tecnoflor o similar. Inclou preparació de suport
amb fressat del paviment, granellat del paviment actual
fins aconseguir paviment net i amb adherencia. Inclou
part proporcionals del medis auxiliars.
Criteri d’amidament: Superfície de parament mesurat
en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de projecte.

E898MHN0 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,01400/R 23,380000,300A012D000 =xOficial 1a pintorh

6,22800/R 20,760000,300A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 13,24200 13,24200
Materials:

5,4800010,960000,500B89Z5000 =xPintura al dissolvent de resines de pliolitekg

1,0271410,070000,102B8ZAR000 =xImprimació fixadora de resines sintètiqueskg

Subtotal... 6,50714 6,50714

0,198631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,94777

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,94777COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,20m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no
estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, HNE-15/B/20, abocat amb transport interior
mecànic

E936N3C0 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,13764/R 23,770000,132A0122000 =xOficial 1a paletah

5,24568/R 19,870000,264A0140000 =xManobreh

0,61680/R 20,560000,030A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,00012 9,00012
Maquinària:

0,73680/R 24,560000,030C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

h

Subtotal... 0,73680 0,73680
Materials:

12,3312058,720000,210B06NN12B =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

m3

Subtotal... 12,33120 12,33120
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,135001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,20312

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,20312COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,09m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de
1000x500 mm, col·locat

E9S11220 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,25000/R 23,750000,600A012F000 =xOficial 1a manyàh

6,25200/R 20,840000,300A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 20,50200 20,50200
Materials:

46,2779044,930001,030B0B51220 =xEntramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de
1000x500 mm

m2

Subtotal... 46,27790 46,27790

0,307531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,08743

0,00%DESPESES INDIRECTES

67,08743COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €619,32u (FE01) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de
dues fulles batents, per a un buit d'obra de 240x260
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes
llises d'1 mm de gruix i bastiment, amb molles, tirador
inox., pany de cop, acabat esmaltat, col·locada.
Segons documentació gràfica,

EABGFE01 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,50000/R 23,750000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 9,50000 9,50000
Materials:

550,00000550,000001,000BABGFE01 =x(FE01) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de
dues fulles batents, per a un buit d'obra de 240x260
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes
llises d'1 mm de gruix i bastiment, amb molles, tirador
inox., pany de cop, acabat esmaltat, col·locada.
Segons documentació gràfica,

u

59,5800059,580001,000BAZGC370 =xFerramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

u

Subtotal... 609,58000 609,58000

0,237502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 619,31750

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

619,31750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €432,75u (FE02) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats
d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 120x260 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, amb molla, tirador inox.,
pany de cop, acabat esmaltat, col·locada. Segons
documentació gràfica.

EABGFE02 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,93750/R 23,750000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 5,93750 5,93750
Materials:

400,00000400,000001,000BABGFE02 =x(FE02) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats
d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 120x260 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, amb molla, tirador inox.,
pany de cop, acabat esmaltat, col·locada. Segons
documentació gràfica.

u

26,6600026,660001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

u

Subtotal... 426,66000 426,66000

0,148442,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 432,74594

0,00%DESPESES INDIRECTES

432,74594COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €332,75u (FE03) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats
d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 120x220 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, amb molla, pany de cop,
acabat esmaltat, col·locada. Segons documentació
gràfica.

EABGFE03 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,93750/R 23,750000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 5,93750 5,93750
Materials:

300,00000300,000001,000BABGFE03 =xPorta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 120x220 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, amb molla, pany de cop,
acabat esmaltat

u

26,6600026,660001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

u

Subtotal... 326,66000 326,66000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,148442,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 332,74594

0,00%DESPESES INDIRECTES

332,74594COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €332,75u (FE01) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats
d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 120x220 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, amb molla, pany de cop,
acabat esmaltat, col·locada. Segons documentació
gràfica.

EABGFI01 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,93750/R 23,750000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 5,93750 5,93750
Materials:

300,00000300,000001,000BABGFE03 =xPorta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 120x220 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, amb molla, pany de cop,
acabat esmaltat

u

26,6600026,660001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

u

Subtotal... 326,66000 326,66000

0,148442,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 332,74594

0,00%DESPESES INDIRECTES

332,74594COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €113,42u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla,
amb sistema d'accionament basculant, amb 1 punt de
tancament, per a mecanisme vist, homologat segons
UNE-EN 1125, instal·lat

EAZPA110 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,85000/R 21,700000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 10,85000 10,85000
Materials:

102,41000102,410001,000BAZPA110 =xMecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla,
amb sistema d'accionament basculant, amb 1 punt de
tancament, per a mecanisme vist, homologat segons
UNE-EN 1125

u

Subtotal... 102,41000 102,41000

0,162751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,42275

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

113,42275COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,83u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm
de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat,
col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les
especificacions de la DT.
Inclou part proporcional de medis auxiliars, i tots els
elements necessris per cumplir amb el Pla de
Seguretat i Salut.

ED351540 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,22940/R 23,770000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,55710/R 19,870000,330A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,78650 11,78650
Maquinària:

10,65240/R 48,420000,220C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 10,65240 10,65240
Materials:

46,2100046,210001,000BD351540 =xPericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
50x50x50 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 29 cm de diàmetre a 4 cares,
inclosa tapa de formigó prefabricat

u

Subtotal... 46,21000 46,21000

0,176801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,82570

0,00%DESPESES INDIRECTES

68,82570COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte d´obres per l´adequació de la Nau industrial
situada al carrer Marcel·lí i Gené, 32

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 02/06/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €55,74m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6
bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Inclou: Part proporcional del replanteig de la situació
del clavegueró i fixació dels punts i nivells de
referència, així com la col·locació de les ´´camilles´´ en
les cantonades i extrems de les alineacions.
Subministrament i col·locació de polipropilè de paret
tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160
mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit
de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30
cm per sobre del tub. Amb aquest amidament s'inclou
les pèrdues de material corresponents a retalls i la
repercussió de les peces especials a col·locar. Neteja
final i retirada de restes a l'abocador. Part proporcional
dels medis auxiliars, i tots els elements necessris per
cumplir amb el Pla de Seguretat i Salut.
Criteri d'amidament: Longitud mesurat en projecció
horitzontal segons documentació gràfica de projecte.

ED7FP364 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,51630/R 23,770000,190A0122000 =xOficial 1a paletah

4,05400/R 20,270000,200A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

3,59600/R 17,980000,200A0137000 =xAjudant col.locadorh

7,55060/R 19,870000,380A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,71690 19,71690
Maquinària:

2,11000/R 50,000000,0422C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

0,93280/R 8,480000,110C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x33 cmh

Subtotal... 3,04280 3,04280
Materials:

12,4557718,770000,6636B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

6,2826460,410000,104B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

8,040006,700001,200BD7FP360 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

m

5,6463017,110000,330BDW3B900 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=160 mmu

0,260000,260001,000BDY3B900 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=160 mmu

Subtotal... 32,68471 32,68471

0,295751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,74016

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,74016COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,10m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre
UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,75758 m2K/W, amb recobriment exterior de paper
kraft alumini reforçat i recobriment interior de paper
kraft alumini reforçat ref. 2075014 de la sèrie URSA
AIR d'URSA , muntat encastat en el cel ras

EE51EE1ABR2B Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28536/R 23,780000,012A012G000 =xOficial 1a calefactorh

0,20410/R 20,410000,010A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 0,48946 0,48946
Materials:

17,2100017,210001,000BE51EE10BR2B =xPanell rígid de llana de vidre i de paper kraft alumini
reforçat segons UNE-EN 13162, de conductivitat
tèrmica <=0.033 W/mK, de resistència tèrmica >=0.75
m2K/W i un gruix de 25 mm, (palet), ref. 2075014 de la
sèrie URSA AIR d'URSA

m2

2,130004,260000,500BEW5B000 =xSuport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

u

0,260000,260001,000BEY5B000 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

u

Subtotal... 19,60000 19,60000

0,007341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,09680

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,09680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18.952,95u Recuperador de calor GTDI-A RC 23 amb control de
CO2 de AIR HANDLING CLIMATE o equivalent,
suports, teuladet , antivibradors i accessoris
necessaris per a un correcte funcionament i
instal·lació.

EED51131MI02 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

237,80000/R 23,7800010,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

204,10000/R 20,4100010,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 441,90000 441,90000
Materials:

18.500,0000018.500,000001,000BED51131EBNN =xRecuperador GTDI-A RC 23 amb control CO2 amb
teulat d'intemperie

u

Subtotal... 18.500,00000 18.500,00000

11,047502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18.952,94750

0,00%DESPESES INDIRECTES

18.952,94750COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2.300,00u Formació d'embocadura per a sortida de recuperador i
per a retorn de recuperador de a base de xapa de
ferro galvanitzada de 0,6 mm amb aillament d'escumes
interiorment, totalment instal·lat

EEK0MI01 Rend.: 1,000P- 24

 €346,21u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1225x1225
mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i fixada
al bastiment

EEK11TB8 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,51200/R 23,780000,400A012G000 =xOficial 1a calefactorh

8,16400/R 20,410000,400A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 17,67600 17,67600
Materials:

328,27000328,270001,000BEK11TB8 =xReixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1225x1225
mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta i per a
fixar al bastiment

u

Subtotal... 328,27000 328,27000

0,265141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 346,21114

0,00%DESPESES INDIRECTES

346,21114COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,44u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a
instal·lar en parament vertical o horitzontal de 125 mm
de diàmetre de connexió i 61 mm de diàmetre de
boca, alumini lacat de color estàndard, i amb
embellidor format per marc circular per a fixar amb
cargols vistos, col·locada

EEKE2421 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13400/R 23,780000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorh

6,12300/R 20,410000,300A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 13,25700 13,25700
Materials:

29,9800029,980001,000BEKE2421 =xTovera de llarg abast, orientable manualment per a
instal·lar en parament vertical o horitzontal de 125 mm
de diàmetre de connexió i 61 mm de diàmetre de
boca, alumini lacat de color estàndard, i amb
embellidor format per marc circular per a fixar amb
cargols vistos

u

Subtotal... 29,98000 29,98000

0,198861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,43586

0,00%DESPESES INDIRECTES
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43,43586COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.585,69u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
borns bimetàl.lics, de 250 A, una per abonat i l'altre per
companyia segons esquema ENDESA número 9 i
muntada superficialment, mes armari de ferro amb
portes metàl·liques segons vademecum

EG11MI00 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,12500/R 21,700001,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

23,27500/R 18,620001,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 50,40000 50,40000
Materials:

833,94000416,970002,000BG112690 =xCaixa general de protecció de polièster reforçat amb
borns bimetàl.lics, de 125 A, segons esquema ntp
endesa de superficie inclosa caixa per a comptaddor
encastat a façana

u

39,840009,960004,000BGW11000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

u

Subtotal... 873,78000 873,78000
Altres:

660,00000660,000001,000PRT001 =xPorta de ferro Galvanitzat per a escomesa elèctrica de
subministrament trifàsic fins a 55 kw tmf1, segons
vademecum ENDESA

u

% 1,5120050,400003,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 661,51200 661,51200

COST DIRECTE 1.585,69200

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.585,69200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.347,66u Quadre de control i comandamnet d'acord a esquemes
de projecte, armari, mecanismes qualitat tipus MERLIN
GERIN, i cablejat interior inclos, contactor de canvi de
xarxa amb enclavament mecànic inclós per a 100 A 

EG1N6C3F Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,19000/R 21,700000,700A012H000 =xOficial 1a electricistah

13,03400/R 18,620000,700A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 28,22400 28,22400
Materials:

2.300,000002.300,000001,000BG1N6C30 =xQuadre de control i comandament d'acord a esquema
de projecte, proteccions MERLIN GERIN o equivalent
inclòs automatisme de canvi de xarxa amb
enclavament mcènic

u

19,0100019,010001,000BGW1N000 =xPart proporcional d'accessoris per a centralització de
comptadors

u
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Subtotal... 2.319,01000 2.319,01000
Altres:

% 0,4233628,224001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,42336 0,42336

COST DIRECTE 2.347,65736

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.347,65736COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,00m Safata metàl·lica escala d'acer galvanitzat sendzimir,
d'alçària 65 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport

EG2DJ9F1 Rend.: 2,147P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,76875/R 21,700000,175A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,76319/R 18,620000,088A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,53194 2,53194
Materials:

9,510009,510001,000BG2DJ9F0 =xSafata metàl·lica escala d'acer galvanitzat sendzimir,
d'alçària 65 mm i amplària 200 mm

m

3,510003,510001,000BGW2DC9F =xPart proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de
65 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

u

2,410002,410001,000BGY2ACF1 =xPart proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

u

Subtotal... 15,43000 15,43000

0,037981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,99992

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,99992COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,62m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment, inclósa caixa de seccionament
a terra

EG380902 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,17000/R 21,700000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,79300/R 18,620000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,96300 4,96300
Materials:

1,264801,240001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m

0,320000,320001,000BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

u

Subtotal... 1,58480 1,58480
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Altres:

% 0,074454,963331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07445 0,07445

COST DIRECTE 6,62225

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,62225COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,16u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i
làmpada pilot i amb caixa estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

EG62D1DN Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,25500/R 21,700000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,40746/R 18,620000,183A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,66246 6,66246
Materials:

10,0200010,020001,000BG62D1DN =xInterruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P),
10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

u

0,380000,380001,000BGW62000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

u

Subtotal... 10,40000 10,40000

0,099941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,16240

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,16240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,14u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntada superficialment

EG63D15R Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,25500/R 21,700000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,40746/R 18,620000,183A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,66246 6,66246
Materials:

2,980002,980001,000BG63D15R =xPresa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu mitjà

u

0,400000,400001,000BGW63000 =xPart proporcional d'accessoris per a endollsu

Subtotal... 3,38000 3,38000
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0,099941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,14240

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,14240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.811,20u Grup electrògen de construcció fixa, de 10 kVA de
potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de
tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de
control, instal·lat

EGC11011 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,53000/R 21,700000,900A012H000 =xOficial 1a electricistah

16,75800/R 18,620000,900A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 36,28800 36,28800
Materials:

5.700,000005.700,000001,000BGC11010 =xGrup electrògen de construcció fixa, de 10 kVA de
potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de
tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de
control

u

74,0000074,000001,000BGWC1000 =xPart proporcional d' accessoris per a grups electrògensu

Subtotal... 5.774,00000 5.774,00000

0,907202,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5.811,19520

0,00%DESPESES INDIRECTES

5.811,19520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,52u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i
de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

EGD1421E Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,77220/R 21,700000,266A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,95292/R 18,620000,266A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,72512 10,72512
Materials:

6,960006,960001,000BGD14210 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

u

3,670003,670001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

u

Subtotal... 10,63000 10,63000
Altres:

% 0,1608810,725331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,16088 0,16088
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COST DIRECTE 21,51600

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,51600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,49ml Realització de linia a base de conductor lliure
d'halogens, de 3x1,5mm2, mes tub i brides tipus unex
per subjecció tot inclós

EGM0000 Rend.: 1,000P- 35

 €19,60ml Realització d'escomesa LGA a base de conductor
RZ0,6/1KV, lliure d'halogens, de 4x25 mm2, mes tub
tipus fergondur GP9 inclòs de 50 mm de diàmetre
exterior, accesoris inclosos

EGM00001 Rend.: 1,000P- 36

 €3,12ml Realització de linia a base de conductor lliure
d'halogens, de 3x2,5mm2, mes tub i brides tipus unex
per subjecció tot inclós

EGM00003 Rend.: 1,000P- 37

 €3,89ml Realització de linia a base de conductor lliure
d'halogens, de 3x4mm2, mes tub i brides tipus unex
per subjecció tot inclós

EGM00004 Rend.: 1,000P- 38

 €4,12ml Realització de linia a base de conductor lliure
d'halogens, de 3x6mm2, mes tub i brides tipus unex
per subjecció tot inclós

EGM00006 Rend.: 1,000P- 39

 €8,12ml Realització de linia a base de conductor lliure
d'halogens, de 5x6mm2, mes tub i brides tipus unex
per subjecció tot inclós

EGM00007 Rend.: 1,000P- 40

 €1.300,00u Legalització i tramitació projecte elèctric al Dep.
Industria de la Generalitat de Catalunya

EGM00019 Rend.: 1,000P- 41

 €2.175,00pa pa a justificar per la tramitació i pagament de
l'ampliació de potència davannt de la empresa
distribuidor d'energia elèctrica

EGMIR111 Rend.: 1,000P- 42

 €71,05u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular
amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada
fluorescent de 8 W de potència i làmpada de
senyalització incandescent, flux aproximat de 210
lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 40 m2, amb un grau de
protecció IP 423, col·locat enrasat en sostre o paret

EH616834 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,51000/R 21,700000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,58600/R 18,620000,300A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,09600 12,09600
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Materials:

58,2700058,270001,000BH616834 =xLlumenera d'emergència i senyalització rectangular
amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada
fluorescent de 8 W de potència i làmpada de
senyalització incandescent, flux aproximat de 210
lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 40 m2, amb un grau de
protecció IP 423, per a col·locar enrasada en sostre o
paret

u

0,500000,500001,000BHW61000 =xPart proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

u

Subtotal... 58,77000 58,77000

0,181441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 71,04744

0,00%DESPESES INDIRECTES

71,04744COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,09u Lavabo amb suport de peu de porcellana
esmaltadaref. 325391000 + ref. 331300001 de ROCA
SANITARIO , senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu

EJ13B71QK4Q4 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,08000/R 24,160000,500A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,59125/R 20,730000,125A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 14,67125 14,67125
Materials:

0,3532514,130000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

64,7000064,700001,000BJ13B71QK4Q4 =xLavabo de dimensions 650x510 mm, VICTORIA, de
color Blanc + Pedestal per a lavabo, VICTORIA, de
color Blanc,ref. 325391000 + ref. 331300001 de ROCA
SANITARIO

u

Subtotal... 65,05325 65,05325

0,366782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,09128

0,00%DESPESES INDIRECTES

80,09128COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €204,34u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació

EJ14BB1Q Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,20000/R 24,160001,250A012J000 =xOficial 1a lampistah

7,04820/R 20,730000,340A013J000 =xAjudant lampistah
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Subtotal... 37,24820 37,24820
Materials:

0,1695614,130000,012B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

164,49000164,490001,000BJ14BB1Q =xInodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, color blanc i preu mitjà

u

1,499406,120000,245BJ1ZS000 =xPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

kg

Subtotal... 166,15896 166,15896

0,931212,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 204,33836

0,00%DESPESES INDIRECTES

204,33836COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €501,81u Aigüera de planxa d'acer inoxidable, industrial de 80 x
45 cm, amb potes i fixacions murals, totalment
instal·lada a la xarxa d'evacuació

EJ18U010 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,32800/R 24,160000,800A012J000 =xOficial 1a lampistah

16,58400/R 20,730000,800A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 35,91200 35,91200
Materials:

465,00000465,000001,000BJ18U010 =xAigüera de planxa d'acer inoxidable, industrial de
80x45 cm, amb potes i fixacions murals

u

Subtotal... 465,00000 465,00000

0,897802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 501,80980

0,00%DESPESES INDIRECTES

501,80980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,31u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

EJ1AB21P Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,49600/R 24,160000,600A012J000 =xOficial 1a lampistah

3,10950/R 20,730000,150A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 17,60550 17,60550
Materials:

0,2119514,130000,015B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

55,5500055,550001,000BJ1AB21P =xAbocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions

u
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1,499406,120000,245BJ1ZS000 =xPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i

plaques turques
kg

Subtotal... 57,26135 57,26135

0,440142,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,30699

0,00%DESPESES INDIRECTES

75,30699COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,44u Aixeta senzilla per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
mitjà, amb entrada de 1/2´´

EJ238131 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,87200/R 24,160000,450A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,32176/R 20,730000,112A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 13,19376 13,19376
Materials:

17,0500017,050001,000BJ238131 =xAixeta senzilla per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

u

Subtotal... 17,05000 17,05000

0,197911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,44167

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,44167COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,04u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada
superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb
entrada de 3/4´´

EJ29A113 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,66400/R 24,160000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,07300/R 20,730000,100A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 11,73700 11,73700
Materials:

55,1300055,130001,000BJ29A113 =xAixeta mescladora per a safareigs, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb
entrada de 3/4´´

u

Subtotal... 55,13000 55,13000

0,176061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,04305

0,00%DESPESES INDIRECTES

67,04305COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €146,71u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment,
amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral
incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada
d'1''1/4

EJ2A8129 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,16000/R 24,160001,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

5,18250/R 20,730000,250A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 29,34250 29,34250
Materials:

116,93000116,930001,000BJ2A8129 =xFluxor per a abocador, mural, per a muntar
superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu
mitjà, amb entrada d'1''1/4

u

Subtotal... 116,93000 116,93000

0,440141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 146,71264

0,00%DESPESES INDIRECTES

146,71264COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €132,96u Escalfador acumulador elèctric de 25 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició
vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat
segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013,
amb una classe d'eficiència energètica segons
REGLAMENTO 812/2013, col·locat en posició vertical
amb fixacions murals i connectat

EJA23310 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,16000/R 24,160001,000A012J000 =xOficial 1a lampistah

5,18250/R 20,730000,250A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 29,34250 29,34250
Materials:

102,88000102,880001,000BJA23310 =xEscalfador acumulador elèctric de 25 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de
potència, vertical , dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO 814/2013, amb una classe d'eficiència
energètica en aigua calenta sanitària segons
REGLAMENTO 812/2013

u

Subtotal... 102,88000 102,88000

0,733562,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 132,95606

0,00%DESPESES INDIRECTES

132,95606COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €500,00u Subministrament i instal·lació de sistema d'alarma a
base de megafonia i sistema lluminós, s'haura de
preveure conjuntament amb el quadre de so 

EM001IN0 Rend.: 1,000P- 52

 €81,45u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment

EM31261K Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,68000/R 21,700000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,46000/R 18,650000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,14000 16,14000
Materials:

38,2300038,230001,000BM312611 =xExtintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

u

26,5800026,580001,000BM3A1000 =xArmari per a extintor per a muntar superficialmentu

0,260000,260001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 65,07000 65,07000
Altres:

% 0,2421016,140001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,24210 0,24210

COST DIRECTE 81,45210

0,00%DESPESES INDIRECTES

81,45210COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €600,00u Realitzacio de instal·lació de telecomunicacions i
audiovisulas, a base de tub coarrugat de 20 mm i
cablejat estructurat UTP CAT-6, per disposar d'un
punt de wifi, router i canalització fins a carrer inclós.
preinstal·lació per a proojector inclosa d'acord als
plànols de projecte

EPTMI01 Rend.: 1,000P- 54

 €1.850,00u Subministrament i instal·lació d'alarma per intrusió
composada de central amb mòdul GPRS, tres
detectors de contacte, tres detectors de presència amb
càmera incorporada i dos detectors de barrera,
cablejat de senyal a base de cable utp cat 6 sota tub
300 mts i cablejat elèctric per alimentació de la central,
accessoris i petit material inclòs.

EPTMI02 Rend.: 1,000P- 55

 €18,21m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió
simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de
malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat
de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i part proporcional de pals per a punts
singulars

F6A19400 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



Projecte d´obres per l´adequació de la Nau industrial
situada al carrer Marcel·lí i Gené, 32

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 02/06/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,17000/R 21,700000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,37700/R 23,770000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,86500/R 18,650000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,41200 6,41200
Materials:

4,360002,180002,000B0A216SG =xTela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat
de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm

m2

3,4748010,220000,340B6AZ3134 =xPal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50
mm i d'alçària 2,35 m

u

2,6773239,960000,067B6AZA164 =xPal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35
m

u

1,1938777,524160,0154D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 11,70599 11,70599

0,096181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,21417

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,21417COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,52m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri
de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en
el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni
de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

K2R54237 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,52460/R 32,300000,202C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 6,52460 6,52460

COST DIRECTE 6,52460

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,52460COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte d´obres per l´adequació de la Nau industrial
situada al carrer Marcel·lí i Gené, 32

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 02/06/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,22m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170103 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessàri a per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

K2RA72F0 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,2240010,280000,800B2RA72F0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170103 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 8,22400 8,22400

COST DIRECTE 8,22400

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,22400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,59m2 Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de
13 mm de gruix, resistent a l'humitat (tipus pladur color
verd).
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels
materials en l'obra. inclòs carga i descàrrega dels
camions. Replanteig del cel ras. Subministrament i
col·locació del cel ras amb plaques de guix laminat
resistents a l'humitat (tipus color verd) de 13 mm de
gruix fixades mecanicament a una perfileria de planxa
d'cer galvanitzat amb muntants transversals entre 46 i
55 mm d'amplàda col·locats cada 60 cm i perfils
longitudinals entre 46 i 55 mm d'amplària agafats al
sostre, com a mínim 3 suports / m2; sense aïllament.
Amb aquesta partida està inclòs el rejuntat dels caps
de vistos, encintat de juntes, el massillat i repàs de
superficies per deixar l'element preparat per pintar
(SISTEMA 46+13). Segons la normativa vigent
d'obligat compliment. Neteja final i retirada de restes a
l'abocador. Part proporcional de bastides i medis
auxiliars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície sostre mesurat
en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de projecte.
(Cel ras interior de cambres humides).

K8447100 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,45936/R 20,270000,368A0127000 =xOficial 1a col.locadorh



Projecte d´obres per l´adequació de la Nau industrial
situada al carrer Marcel·lí i Gené, 32

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 02/06/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,06770/R 17,980000,115A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 9,52706 9,52706
Materials:

1,674009,300000,180B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

0,244802,040000,120B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu

0,600000,150004,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

6,447006,140001,050B0CC2310 =xPlaca de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12.5 mm,
segons la norma UNE-EN 520

m2

1,203601,180001,020B6B11211 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

m

4,105501,150003,570B6B12211 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,515031,090000,4725B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,132300,070001,890B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

Subtotal... 14,92223 14,92223

0,142911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,59220

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,59220COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,53m2 Pintat de parament vertical de ciment, guix o ´´Placo´´,
amb pintura plàstica amb acabat , amb una capa
segelladora i dues d'acabat.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels
materials en l'obra. inclòs carga i descàrrega dels
camions. Aplicació d'una capa de fons amb
segelladora de pintura plàstica i massillat de
paraments verticals de ciment, guix i/o ´´Placo´´.
Aplicació de dues capes d'acabat amb pintura plàstica
color clar a definir per la direcció facultativa. Inclús
desmuntatge i muntatges de mecanismes elèctrics i
petits repassos. Mes la eliminació de restes, neteja
final i retirada de restes a abocador. Totalment acabat
net. Mes part proporcional de medis auxiliars.
Criteri d'amidament: Superfície de parament mesurat
en projecció vertical, segons documentació gràfica de
projecte.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments
laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00
m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin
embrutat.
(Parets interiors de les cambres no humides).

K8989240 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



Projecte d´obres per l´adequació de la Nau industrial
situada al carrer Marcel·lí i Gené, 32

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 02/06/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,57180/R 23,380000,110A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,22836/R 20,760000,011A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,80016 2,80016
Materials:

1,689323,380000,4998B89ZPD00 =xPintura plàstica per a interiorskg

Subtotal... 1,68932 1,68932

0,042001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,53148

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,53148COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,22m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.

K89A2BA0 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,11820/R 23,380000,390A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,83040/R 20,760000,040A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 9,94860 9,94860
Materials:

3,4749410,020000,3468B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

0,650254,250000,153B8ZA1000 =xSegelladorakg

Subtotal... 4,12519 4,12519

0,149231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,22302

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,22302COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €300,00u. Enderroc tanca exteriorX0A1001 Rend.: 1,000P- 62

 €4.000,00u. Treballs d'estintolament façana principals, en aquesta
ñartida no esta inclos el pressupost de la estructura
metàl·lica.

X0A1002 Rend.: 1,000P- 63



Projecte d´obres per l´adequació de la Nau industrial
situada al carrer Marcel·lí i Gené, 32

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 02/06/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,97m Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de 60 cm
d'amplària i 80 cm de fondària, realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb
les terres deixades a la vora.
Inclou: Suministrament i col·locació de les tanques i les
senyalització necessaries per protegir les zona
afectata. Replanteig. Demolició de paviment existent,
de fins a 15cm de gruix, afectada per la rasa, amb
mitjans mecànics i/o manuals inclos la carrega de
l'enderroc sobre camió. Excavació de la rasa per
mitjans mecànics i/o manuals, i la càrrega mecànica
sobre camió, incluint el P.P. Aquesta excavació es fara
amb la màxima cura per no afecta als demes serveis
públics. Refinat del fons i els laterals de l'excavació a
ma, amb extracció de terres. Protecció de l'excavació
davant les filtracions i les accions de l'erosió i els
desmoronament. així com tots els medis auxiliars, i
tots els elements necessaris per cumplir amb el Pla de
Seguretat i Salut.
Criteri d'amidament: ml de llargària realment
executada, segons les especificacions de la DT.

X0A2001 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,48375/R 19,870000,125A0140000 =xManobreh

2,57000/R 20,560000,125A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,05375 5,05375
Maquinària:

2,07250/R 16,580000,125C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

6,03800/R 60,380000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

0,53450/R 10,690000,050C170H000 =xMàquina tallajuntsh

Subtotal... 8,64500 8,64500
Altres:

% 0,2739813,699002,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,27398 0,27398

COST DIRECTE 13,97273

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,97273COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €500,00u. Partida Alçada a justificar per realitzar el paviments
exterior.

X0B2001 Rend.: 1,000P- 65

 €300,00u. Partida Alçada a justificar per realitzar escala acces
escenari

X0B2002 Rend.: 1,000P- 66

 €500,00u. Partida Alçada a justificar per refer unió coberta amb la
nova façana principal.

X0B3001 Rend.: 1,000P- 67



Projecte d´obres per l´adequació de la Nau industrial
situada al carrer Marcel·lí i Gené, 32

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 02/06/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €330,00u Partida alçada a justificar per la reparació porta
metàl·lica exterior accés pati, formada per dues fulla
cegues amb acabat per pintar de 213x92,5x3,5 cm.
Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a
abocador. Segons plànols del projecte de execució.
Mes part proporcional de medis auxiliars.
Criteri d'amidament: Unitat realment executada.
(Acces pati exterioprs de instal·lacions).

X0C1FE01 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

330,00000330,000001,000XVNG07CFI03 =x(FI03) Porta interior de fusta d'una fulla batent,
210x70, acabat per pintar.

u

Subtotal... 330,00000 330,00000

COST DIRECTE 330,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

330,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €300,00u Instal·lació de la xarxa d'aigua potable interior de
l'edifici; Realitzat amb tub de polietilè -alumini-pe, tipus
PEX de Roth, o equivalent, amb secció necessaries
per a cada tram; i ptotegits amb tub tipus reflex.
S'inclou l'instalació de claus de pas per independitzar
cada zona humida i els tramits per aconseguir el
butlletí de la instal·lació interior per la subministrament
d'aigua mitjançant comptador. Situats segons plànol.
Aquesta instal·lació de la xarxa d'aigua potable interior
consta de:

- Contenidor lavabo masculí
- Contenidor lavabo femení
- Contenidor lavabo minus.
- Contenidor Backstage.
- Zona Magatzem; 1 punt d'aigua freda
- Zona Barra; 1 punt d'aigua freda 1 punt d'aigua
calenta

X0E1001 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

300,00000300,000001,000VNGX0E1001 =xInstal·lació de la xarxa d'aigua potable interior de
l'edifici

u

Subtotal... 300,00000 300,00000

COST DIRECTE 300,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

300,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte d´obres per l´adequació de la Nau industrial
situada al carrer Marcel·lí i Gené, 32

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 02/06/20

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €300,00u Instal·lació de sanejament i evacuació interior de
l'edifici; Realitzat amb conjunt de canonades tub de
PVC de dimensions 110, 50 i 40 mm. Situats segons
plànol i tenin en compte que la xarxa claveguero es
separativa.
Aquesta instal·lació de sanejament consta de:

- Contenidor lavabo masculí
- Contenidor lavabo femení
- Contenidor lavabo minus.
- Contenidor Backstage.
- Zona Magatzem; 1 punt d'aigua freda
- Zona Barra; 1 punt d'aigua freda 1 punt d'aigua
calenta

X0E1002 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Altres:

300,00000300,000001,000VNGX0E1002 =xInstal·lació de sanejament i evacuació interior de
l'edifici

u

Subtotal... 300,00000 300,00000

COST DIRECTE 300,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

300,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.000,00pa Partida alçada a justificar per la realització de la
iluminació de ll'interior de l'edifici; Realitzat amb tires
de led, projectors i llumereses...etc. Situats segons
plànol. Aquesta iluminació consta de:

- Contenidor lavabo masculí
- Contenidor lavabo femení
- Contenidor lavabo minus.
- Contenidor Backstage.
- Zona Magatzem; 1 punt d'aigua freda
- Zona Barra; 1 punt d'aigua freda 1 punt d'aigua
calenta

XPAE2001 Rend.: 1,000P- 71



Projecte d´obres per l´adequació de la Nau industrial
situada al carrer Marcel·lí i Gené, 32

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 02/06/20

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €300,00pa Partida alçada a justificar per realitzar els treballs de
desmuntages de totes les instal·lacions actuals de
l'edifici; electricitat, iluminació fantaneria...etc.

XPAA1001

 €1,00pa Ajudes de paleta en les instal·lacions de l'obra.
Inclou: Realització de tots els forats i regates;
Col·locació dels tubs i caixetins; i Posteri recubriment i
retacats dels forats i regates necessaris per les
instal·lacions de sanajament, ventilacions, electricitat,
telecomunicacions, fontaneriá i climatització. També
inclou la neteja final i retirada de restes a l'abocador.
Part proporcional de bastides i medis auxiliars.
Criteri d'amidament: Partida Alçada a justificar.
(Tota l'obra en general).

XPAB0001

 €11.500,00u Subministrament de contenidors sanitari MODUL
TIPUS C-8 sanit 8 WC i dimensions 8,36x 2,36 ml de
la casa ALCOGRUPO EMPRESARIAL, S.L. o
equivalent.

XPAD1000

 €9.000,00u Subministrament de contenidors sanitari MODUL
TIPUS C-6 sanit 6 WC i dimensions 6,36x 2,36 ml de
la casa ALCOGRUPO EMPRESARIAL, S.L. o
equivalent.

XPAD1001

 €4.000,00u Subministrament de contenidor sanitari MODUL TIPUS
C-2 sanitari adaptat minusvàlits i dimensions 2,36x
2,36 ml de la casa ALCOGRUPO EMPRESARIAL,
S.L. o equivalent.

XPAD1002

 €4.000,00u Subministrament de contenidor tipus oficina amb un
lavabo per el BACKSTAGE i dimensions 4,36x 2,36 ml
de la casa ALCOGRUPO EMPRESARIAL, S.L. o
equivalent.

XPAD1003

 €15.000,00u Subministrament i col·locació de elements acustics per
adequar la Nau; per tindre una resonancia adient.
Inclou: Col.locació de una cateneria de cable d'acer en
l'ample de la nau,cada 120 cm. Ens dona un total de
30 catenaries de entre 12 i 13 metres d'allargada, amb
un tirant al mitg penjat del centre del sostre per evitar
que fagi ´´pantxa´´. De cada una, penjarien nou
palafons de 120 x 50 x 4 cm. de material acustic
absorvent Basotec, posats de forma horitzontal amb
una separació entre si de entre 15 i 25 cm. Amb això,
ja entrariem en els parametres de temps de
resonancia per sala de concerts.
També cal incloure una actuació a les parets que
donen a l'ecenari i a on es col.locarà el public, es
posarien a una alçada de uns 4 metres (per sobre de
la pintura actual). ho dividiriem en sis moduls entre
pilars, tres a la paret de la dreta i dos a l'esquerra, més
la part de sobre les portes d'entrada. A cada modul, hi
posariem 11 palafons com els del sostre, però en
format vertical, amb una separació d'uns 30 cm. entre
si i enganxats a la paret.

XPAD2001

 €1,00pa Partida alçada a justificar per imprevistos a l'obra;
equivalent al 5% del pressupost

XPAF1001



Projecte d´obres per l´adequació de la Nau industrial
situada al carrer Marcel·lí i Gené, 32

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 02/06/20

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,00pa Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat;
equivalent al 0,5% del pressupost

XPAF2001

 €1,00pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra; equivalent al 0,5% del pressupost

XPAF3001



Projecte d´obres per l´adequació de la Nau industrial
situada al carrer Marcel·lí i Gené, 32

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53Data: 02/06/20

ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €660,00u Porta de ferro Galvanitzat per a escomesa elèctrica de
subministrament trifàsic fins a 55 kw tmf1, segons
vademecum ENDESA

PRT001

 €300,00u Instal·lació de la xarxa d'aigua potable interior de
l'edifici

VNGX0E1001

 €300,00u Instal·lació de sanejament i evacuació interior de
l'edifici

VNGX0E1002

 €49,70m2 (NOVA PARTIDA) Revestiment decoratiu
de,DM,g=16mm, arrastrelat fix.mec.

XVNG02D001

 €330,00u (FI03) Porta interior de fusta d'una fulla batent,
210x70, acabat per pintar.

XVNG07CFI03
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3.- Amidament. 

 

 



LA NAU ESPAI JOVE

AMIDAMENTS Pàg.:12/06/20 1Data:

PRESSUPOST  LA NAUOBRA 01
ENDERROC I CLAVEGUERONSCAPÍTOL 0A
ENDERROCS I DESMONTATGESSUBCAPITUL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Enderroc elements exteriors; tanca exterior, vorera exterior...etc1 X0A1001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u. Enderroc i desmuntatges d'elements interiors.; Aquest treballs inclouen:
- Demolició perit lavabo.
- Desmuntatge petites fusteria façana principal.
- Desmuntatge gran porta basculant i parament metal·lic interior.

2 X0A1002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u. Treballs d'estintolament façana principals; Aquest treballs inclouen:
- Demolició paviment existent fins arribar a la cota de fonament.
- Formació de base de recolçament sobre fonament de l'estructura metal·lica fins a cota paviment.
- Ajudes de paleta per formació de forats per apeos i morters estructurals de reparació per consolidar el conjunt.
- Demolició de panells de formigó de 20 cm de gruix, inclou càrrega sobre camió o contenidor.

Aquesta partida no esta inclos el pressupost de la estructura metàl·lica.

3 X0A1003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per realitzar els treballs de desmuntages de totes les instal·lacions actuals de l'edifici; electricitat,
iluminació fantaneria...etc.

4 XPAA1001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  LA NAUOBRA 01
ENDERROC I CLAVEGUERONSCAPÍTOL 0A
CLAVEGUERONSSUBCAPITUL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de 60 cm d'amplària i 80 cm de fondària, realitzada amb minicarregadora
amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora.
Inclou: Suministrament i col·locació de les tanques i les senyalització necessaries per protegir les zona afectata.
Replanteig. Demolició de paviment existent, de fins a 15cm de gruix, afectada per la rasa, amb mitjans mecànics i/o
manuals inclos la carrega de l'enderroc sobre camió. Excavació de la rasa per mitjans mecànics i/o manuals, i la càrrega
mecànica sobre camió, incluint el P.P. Aquesta excavació es fara amb la màxima cura per no afecta als demes serveis
públics. Refinat del fons i els laterals de l'excavació a ma, amb extracció de terres. Protecció de l'excavació davant les
filtracions i les accions de l'erosió i els desmoronament. així com tots els medis auxiliars, i tots els elements necessaris
per cumplir amb el Pla de Seguretat i Salut.
Criteri d'amidament: ml de llargària realment executada, segons les especificacions de la DT.

1 X0A2001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 previsió zona exterior 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 previsió zona interior 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

EUR



LA NAU ESPAI JOVE

AMIDAMENTS Pàg.:12/06/20 2Data:

m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins
a 30 cm per sobre del tub.
Inclou: Part proporcional del replanteig de la situació del clavegueró i fixació dels punts i nivells de referència, així com la
col·locació de les ´´camilles´´ en les cantonades i extrems de les alineacions. Subministrament i col·locació de polipropilè
de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. Amb aquest amidament s'inclou les pèrdues de
material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. Neteja final i retirada de restes a
l'abocador. Part proporcional dels medis auxiliars, i tots els elements necessris per cumplir amb el Pla de Seguretat i
Salut.
Criteri d'amidament: Longitud mesurat en projecció horitzontal segons documentació gràfica de projecte.

2 ED7FP364

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 previsió zona exterior 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 previsió zona interior 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
Inclou part proporcional de medis auxiliars, i tots els elements necessris per cumplir amb el Pla de Seguretat i Salut.

3 ED351540

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 previsió zona exterior 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 previsió zona interior 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  LA NAUOBRA 01
ENDERROC I CLAVEGUERONSCAPÍTOL 0A
GESTIÓ DE RESIDUSSUBCAPITUL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

1 K2R54237

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 previsió 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

2 K2RA72F0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



LA NAU ESPAI JOVE

AMIDAMENTS Pàg.:12/06/20 3Data:

C#*D#*E#*F#1 previsió 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

PRESSUPOST  LA NAUOBRA 01
RAM DE PALETA, PAVIMENT I ACABATSCAPÍTOL 0B
AJUDES DE PALETASUBCAPITUL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Ajudes de paleta en les instal·lacions de l'obra.
Inclou: Realització de tots els forats i regates; Col·locació dels tubs i caixetins; i Posteri recubriment i retacats dels forats i
regates necessaris per les instal·lacions de sanajament, ventilacions, electricitat, telecomunicacions, fontaneriá i
climatització. També inclou la neteja final i retirada de restes a l'abocador. Part proporcional de bastides i medis auxiliars.
Criteri d'amidament: Partida Alçada a justificar.
(Tota l'obra en general).

1 XPAB0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Instal·lacions de fontaneria i evacuació 2.000,000 0,010 20,000

C#*D#*E#*F#2 Instal·lacions d'electricitat (Baixa
Tensió)

30.000,000 0,010 300,000

C#*D#*E#*F#3 Instal·lacions renovació d'aire 25.000,000 0,010 250,000

TOTAL AMIDAMENT 570,000

PRESSUPOST  LA NAUOBRA 01
RAM DE PALETA, PAVIMENT I ACABATSCAPÍTOL 0B
RAM PALETA I ESTRUCTURESSUBCAPITUL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret divisòria de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris
amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari; més el massissat i armat interior del mur en pilars.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en l'obra. inclòs carga i descàrrega dels camions.
Replanteig de la paret divisoria. Neteja base mur. Execució de la paret divisoria de 15 cm de gruix, amb bloc foradat llis de
40x15x20 cm, de morter de ciment gris, col·locat amb morter M-80, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Massissat
i armat interior del mur en pilars de 10x15 cada 4 ml; amb formigó HA-25/P/20/IIa i Acer en barres corrugades B 500 S de
diàmetre 12 mm cada 20 cm.  Neteja final i retirada de restes a l'abocador. Part proporcional de bastides i medis auxiliars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de mur mesurat en projecció vertical, segons documentació gràfica de projecte.
(Enva separador passadis evacuació).

1 E6184L6K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Passadis evaquació 15,000 3,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

EUR



LA NAU ESPAI JOVE

AMIDAMENTS Pàg.:12/06/20 4Data:

m2 Paret de façana de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris
amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari més el massissat i armat interior del mur en pilars.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en l'obra. inclòs carga i descàrrega dels camions.
Replanteig de la paret de façana. Neteja base mur. Execució de la paret de façana cm de gruix, amb bloc foradat llis de
40x20x20 cm, de morter de ciment gris, col·locat amb morter M-80, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Més
massissat i armat interior del mur en pilars de 50x20; amb formigó HA-25/P/20/IIa i Acer en barres corrugades B 500 S de
diàmetre 12 mm.  Neteja final i retirada de restes a l'abocador. Part proporcional de bastides i medis auxiliars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de mur mesurat en projecció vertical, segons documentació gràfica de projecte.
(Nova paret de façana).

2 E6185M6K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 *Façana principal 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 previsió 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

kg ESTRUCTURA ESTINTOLAMENT FAÇANA PRINCIPAL Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.

3 E4475117

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 UPN-300 24,000 33,200 796,800

C#*D#*E#*F#2 UPN-240 32,000 25,300 809,600

C#*D#*E#*F#3 IPE-80 6,000 6,000 36,000

C#*D#*E#*F#5 previsió 857,600 857,600

TOTAL AMIDAMENT 2.500,000

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a subestructura tubular supost fusteries, paraments i cel rasos, formats per
peça simple, 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 i cargols

4 E441512D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 40x40x1,5 (estructura fusteria) 50,000 1,968 98,400

C#*D#*E#*F#2 40x40x1,5 (estructura paraments) 50,000 1,968 98,400

C#*D#*E#*F#3 60x40x1,5 (estructura cel ras) 100,000 2,448 244,800

C#*D#*E#*F#5 previsió 158,400 158,400

TOTAL AMIDAMENT 600,000

PRESSUPOST  LA NAUOBRA 01
RAM DE PALETA, PAVIMENT I ACABATSCAPÍTOL 0B
PAVIMENTSSUBCAPITUL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat amb transport interior mecànic

1 E936N3C0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 passadis lavabos 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

EUR



LA NAU ESPAI JOVE

AMIDAMENTS Pàg.:12/06/20 5Data:

m2 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes
d'acabat llis
Subministrament i col·locació de paviment a base d'aplicar una imprimació epoxidica segelladora de porositat i realització
de nou paviment autonivellant de 2 mm de gruix de resina epoxídica en color grix mig, tipus Tecnoflor o similar. Inclou
preparació de suport amb fressat del paviment, granellat del paviment actual fins aconseguir paviment net i amb
adherencia. Inclou part proporcionals del medis auxiliars.
Criteri d’amidament: Superfície de parament mesurat en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de projecte.

2 E898MHN0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tota La Nau 450,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 -100 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

u. Partida Alçada a justificar per realitzar el paviments exterior.3 X0B2001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u. Partida Alçada a justificar per realitzar escala acces escenari4 X0B2002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  LA NAUOBRA 01
RAM DE PALETA, PAVIMENT I ACABATSCAPÍTOL 0B
TANCAMENTS I ACABATS EXTERIORSSUBCAPITUL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Aïllament amb placa de llana de fusta (WW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13168, de gruix 50 mm, amb una
resistència tèrmica >= 1,15 m2.K/W, amb llana mineral de vidre, col·locada amb fixacions mecàniques

1 E7CBB514

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 *Façana principal 13,200 8,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 5,000 2,200 0,000 -2 0,000

C#*D#*E#*F#4 previsió 6,400 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m2 Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, a més de 3,00 m d'alçària, amb ones cada
76 mm, de 18 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 11 i 11,5 cm4 i una massa superficial entre 7 i 8
kg/m2, de color especial, col·locat amb fixacions mecàniques sobre restrells metal·lics. Inclós p.p. de tots remats d'alumini.

2 E83Q4CJ3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 *Façana principal 13,200 8,000 105,600

C#*D#*E#*F#2 portes accès 5,000 2,200 -2 -22

C#*D#*E#*F#3 sobre porta principal 5,000 2,600 -1 -13

C#*D#*E#*F#5 previsió 4,400 4,400

TOTAL AMIDAMENT 75,000

m2 Revestiment vertical amb planxa d'acer galvanitzada, de 1 mm de gruix, col·locat a una alçada superior a 3,00 ml,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. amb fixacions mecàniques i/o soldar.

3 E83QACC3

EUR



LA NAU ESPAI JOVE

AMIDAMENTS Pàg.:12/06/20 6Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sobre porta principal 5,000 2,600 13,000

C#*D#*E#*F#3 previsió 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u. Partida Alçada a justificar per refer unió coberta amb la nova façana principal.4 X0B3001

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

PRESSUPOST  LA NAUOBRA 01
RAM DE PALETA, PAVIMENT I ACABATSCAPÍTOL 0B
TANCAMENTS I ACABATS INTERIORSSUBCAPITUL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, de 16 mm
de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques

1 E865U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mampara escenari 19,000 3,500 2,000 133,000

C#*D#*E#*F#4 previsió 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 140,000

m2 Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 13 mm de gruix, resistent a l'humitat (tipus pladur color verd).
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en l'obra. inclòs carga i descàrrega dels camions.
Replanteig del cel ras. Subministrament i col·locació del cel ras amb plaques de guix laminat resistents a l'humitat (tipus
color verd) de 13 mm de gruix fixades mecanicament a una perfileria de planxa d'cer galvanitzat amb muntants
transversals entre 46 i 55 mm d'amplàda col·locats cada 60 cm i perfils longitudinals entre 46 i 55 mm d'amplària agafats
al sostre, com a mínim 3 suports / m2; sense aïllament. Amb aquesta partida està inclòs el rejuntat dels caps de vistos,
encintat de juntes, el massillat i repàs de superficies per deixar l'element preparat per pintar (SISTEMA 46+13). Segons la
normativa vigent d'obligat compliment. Neteja final i retirada de restes a l'abocador. Part proporcional de bastides i medis
auxiliars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície sostre mesurat en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de projecte.
(Cel ras interior de cambres humides).

2 K8447100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 passadis evaquació 14,000 5,000 70,000

C#*D#*E#*F#2 passadis lavabos 10,000 2,500 25,000

C#*D#*E#*F#3 backstage+servei+ oficina 6,500 2,200 14,300

C#*D#*E#*F#5 previsió 10,700 10,700

TOTAL AMIDAMENT 120,000

m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 1 placa
estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de
resistència tèrmica >= 2,286 m2.K/W

3 E65262GZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió Façana 20,000 20,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:12/06/20 7Data:

C#*D#*E#*F#2 backstage+servei+ oficina 22,000 3,000 66,000

C#*D#*E#*F#5 previsió 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 96,000

m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm,
col·locat

4 E9S11220

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 passadis lavabos 12,000 2,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 6,000 1,500 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 previsió 7,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

PRESSUPOST  LA NAUOBRA 01
RAM DE PALETA, PAVIMENT I ACABATSCAPÍTOL 0B
PINTURESSUBCAPITUL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Pintat de parament vertical de ciment, guix o ´´Placo´´, amb pintura plàstica amb acabat , amb una capa segelladora i
dues d'acabat.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en l'obra. inclòs carga i descàrrega dels camions.
Aplicació d'una capa de fons amb segelladora de pintura plàstica i massillat de paraments verticals de ciment, guix i/o
´´Placo´´. Aplicació de dues capes d'acabat amb pintura plàstica color clar a definir per la direcció facultativa. Inclús
desmuntatge i muntatges de mecanismes elèctrics i petits repassos. Mes la eliminació de restes, neteja final i retirada de
restes a abocador. Totalment acabat net. Mes part proporcional de medis auxiliars.
Criteri d'amidament: Superfície de parament mesurat en projecció vertical, segons documentació gràfica de projecte.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
(Parets interiors de les cambres no humides).

1 K8989240

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Parament vertical (tota La Nau) 100,000 6,600 0,000 0,500 0,000

C#*D#*E#*F#2 Paraments horitzontal interiors 14,000 3,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#4 Parament horitzontal (tota la Nau) 450,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#5 passadis evaquació 14,000 5,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#6 passadis lavabos 12,000 2,000 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#9 previsió 84,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m2 Pintat porta metàl·lica, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació fosfocromatant i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Deducció  de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.

2 E8986BM0

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 façana principal exterior 12,000 2,200 0,000 0,000

C#*D#*E#*F#2 façana principal esterior 5,000 2,200 0,000 2,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 fusteria interior 5,000 2,200 0,000 2,000 0,000

C#*D#*E#*F#6 previsió 4,600 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.

3 K89A2BA0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mampara escenari 19,000 3,500 0,000 2,000 0,000

C#*D#*E#*F#4 previsió 7,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

PRESSUPOST  LA NAUOBRA 01
TANCAMENT I DIVISIONS PRACTICABLESCAPÍTOL 0C
FUSTERIA EXTERIORSUBCAPITUL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u (FE01) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 240x260 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, amb molles, tirador inox., pany de cop,
acabat esmaltat, col·locada. Segons documentació gràfica,

1 EABGFE01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u (FE02) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 120x260 cm, amb bastidor de
tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, amb molla, tirador inox., pany de cop, acabat esmaltat,
col·locada. Segons documentació gràfica.

2 EABGFE02

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u (FE03) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 120x220 cm, amb bastidor de
tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, amb molla, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada.
Segons documentació gràfica.

3 EABGFE03

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament,
per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat

4 EAZPA110

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Partida alçada a justificar per la reparació porta metàl·lica exterior accés pati, formada per dues fulla cegues amb acabat
per pintar de 213x92,5x3,5 cm. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a abocador. Segons plànols del
projecte de execució. Mes part proporcional de medis auxiliars.
Criteri d'amidament: Unitat realment executada.
(Acces pati exterioprs de instal·lacions).

5 X0C1FE01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



LA NAU ESPAI JOVE

AMIDAMENTS Pàg.:12/06/20 9Data:

PRESSUPOST  LA NAUOBRA 01
TANCAMENT I DIVISIONS PRACTICABLESCAPÍTOL 0C
FUSTERIA INTERIORSUBCAPITUL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u (FE01) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 120x220 cm, amb bastidor de
tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, amb molla, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada.
Segons documentació gràfica.

1 EABGFI01

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m2 (FI02) Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de
gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, amb una planxa d'alumini d'1 mm de gruix i 30 cm d'alçària
situada a la part inferior, d'una llum de bastiment aproximada de 90x210 cm, amb bastiment per a paredó, fulla batent,
tapajunts de fusta i galze

2 1A21U953

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament,
per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat

3 EAZPA110

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  LA NAUOBRA 01
EQUIPAMENTS I VARISCAPÍTOL 0D
NOUS CONTENIDORS MAGATZEMSSUBCAPITUL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament de contenidors sanitari MODUL TIPUS C-8 sanit 8 WC i dimensions 8,36x 2,36 ml de la casa
ALCOGRUPO EMPRESARIAL, S.L. o equivalent.

1 XPAD1000

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u Subministrament de contenidors sanitari MODUL TIPUS C-6 sanit 6 WC i dimensions 6,36x 2,36 ml de la casa
ALCOGRUPO EMPRESARIAL, S.L. o equivalent.

2 XPAD1001

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u Subministrament de contenidor sanitari MODUL TIPUS C-2 sanitari adaptat minusvàlits i dimensions 2,36x 2,36 ml de la
casa ALCOGRUPO EMPRESARIAL, S.L. o equivalent.

3 XPAD1002

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

PRESSUPOST  LA NAUOBRA 01
EQUIPAMENTS I VARISCAPÍTOL 0D
INSONORITZACIÓSUBCAPITUL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



LA NAU ESPAI JOVE

AMIDAMENTS Pàg.:12/06/20 10Data:

u Subministrament i col·locació de elements acustics per adequar la Nau; per tindre una resonancia adient.
Inclou: Col.locació de una cateneria de cable d'acer en l'ample de la nau,cada 120 cm. Ens dona un total de 30 catenaries
de entre 12 i 13 metres d'allargada, amb un tirant al mitg penjat del centre del sostre per evitar que fagi ´´pantxa´´. De
cada una, penjarien nou palafons de 120 x 50 x 4 cm. de material acustic absorvent Basotec, posats de forma horitzontal
amb una separació entre si de entre 15 i 25 cm. Amb això, ja entrariem en els parametres de temps de resonancia per
sala de concerts.
També cal incloure una actuació a les parets que donen a l'ecenari i a on es col.locarà el public, es posarien a una alçada
de uns 4 metres (per sobre de la pintura actual). ho dividiriem en sis moduls entre pilars, tres a la paret de la dreta i dos a
l'esquerra, més la part de sobre les portes d'entrada. A cada modul, hi posariem 11 palafons com els del sostre, però en
format vertical, amb una separació d'uns 30 cm. entre si i enganxats a la paret.

1 XPAD2001

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

PRESSUPOST  LA NAUOBRA 01
EQUIPAMENTS I VARISCAPÍTOL 0D
TANQUES EXTERIORSSUBCAPITUL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i
diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars

1 F6A19400

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 previsió 150,000 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

PRESSUPOST  LA NAUOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 0E
INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA, EVACUACIÓ I SANITARISUBCAPITUL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Instal·lació de la xarxa d'aigua potable interior de l'edifici; Realitzat amb tub de polietilè -alumini-pe, tipus PEX de Roth, o
equivalent, amb secció necessaries per a cada tram; i ptotegits amb tub tipus reflex. S'inclou l'instalació de claus de pas
per independitzar cada zona humida i els tramits per aconseguir el butlletí de la instal·lació interior per la subministrament
d'aigua mitjançant comptador. Situats segons plànol. Aquesta instal·lació de la xarxa d'aigua potable interior consta de:

- Contenidor lavabo masculí
- Contenidor lavabo femení
- Contenidor lavabo minus.
- Contenidor Backstage.
- Zona Magatzem; 1 punt d'aigua freda
- Zona Barra; 1 punt d'aigua freda 1 punt d'aigua calenta

1 X0E1001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



LA NAU ESPAI JOVE

AMIDAMENTS Pàg.:12/06/20 11Data:

u Instal·lació de sanejament i evacuació interior de l'edifici; Realitzat amb conjunt de canonades tub de PVC de dimensions
110, 50 i 40 mm. Situats segons plànol i tenin en compte que la xarxa claveguero es separativa.
Aquesta instal·lació de sanejament consta de:

- Contenidor lavabo masculí
- Contenidor lavabo femení
- Contenidor lavabo minus.
- Contenidor Backstage.
- Zona Magatzem; 1 punt d'aigua freda
- Zona Barra; 1 punt d'aigua freda 1 punt d'aigua calenta

2 X0E1002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Escalfador acumulador elèctric de 25 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 750
a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013, amb una classe d'eficiència
energètica segons REGLAMENTO 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

3 EJA23310

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

4 EJ1AB21P

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de
llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1''1/4

5 EJ2A8129

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Aigüera de planxa d'acer inoxidable, industrial de 80 x 45 cm, amb potes i fixacions murals, totalment instal·lada a la xarxa
d'evacuació

6 EJ18U010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 3/4´´7 EJ29A113

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

8 EJ14BB1Q

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltadaref. 325391000 + ref. 331300001 de ROCA SANITARIO , senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu

9 EJ13B71QK4Q4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Aixeta senzilla per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 1/2´´

10 EJ238131

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  LA NAUOBRA 01

EUR



LA NAU ESPAI JOVE

AMIDAMENTS Pàg.:12/06/20 12Data:

INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 0E
INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT (BAIXA TENSIÓ) I ILUSUBCAPITUL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 250 A, una per abonat i l'altre per companyia
segons esquema ENDESA número 9 i muntada superficialment, mes armari de ferro amb portes metàl·liques segons
vademecum

1 EG11MI00

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment, inclósa caixa de seccionament a terra2 EG380902

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra

3 EGD1421E

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Quadre de control i comandamnet d'acord a esquemes de projecte, armari, mecanismes qualitat tipus MERLIN GERIN, i
cablejat interior  inclos, contactor de canvi de xarxa amb enclavament mecànic inclós per a 100 A 

4 EG1N6C3F

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ml Realització d'escomesa LGA a base de conductor RZ0,6/1KV, lliure d'halogens, de 4x25 mm2, mes tub tipus fergondur
GP9 inclòs de 50 mm de diàmetre exterior, accesoris inclosos

5 EGM00001

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

ml Realització de linia a base de conductor lliure d'halogens, de 3x1,5mm2, mes tub i brides tipus unex per subjecció tot
inclós

6 EGM0000

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

ml Realització de linia a base de conductor lliure d'halogens, de 3x2,5mm2, mes tub i brides tipus unex per subjecció tot
inclós

7 EGM00003

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

ml Realització de linia a base de conductor lliure d'halogens, de 3x6mm2, mes tub i brides tipus unex per subjecció tot inclós8 EGM00006

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de
8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 210 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir
una superfície aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP 423, col·locat enrasat en sostre o paret

9 EH616834

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

ml Realització de linia a base de conductor lliure d'halogens, de 5x6mm2, mes tub i brides tipus unex per subjecció tot inclós10 EGM00007

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

EUR



LA NAU ESPAI JOVE

AMIDAMENTS Pàg.:12/06/20 13Data:

u Legalització i tramitació projecte elèctric al Dep. Industria de la Generalitat de Catalunya11 EGM00019

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ml Realització de linia a base de conductor lliure d'halogens, de 3x4mm2, mes tub i brides tipus unex per subjecció tot inclós12 EGM00004

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot i amb caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
mitjà, muntat superficialment

13 EG62D1DN

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

14 EG63D15R

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

m Safata metàl·lica escala d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 65 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

15 EG2DJ9F1

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

pa pa a justificar per la tramitació i pagament de l'ampliació de potència davannt de la empresa distribuidor d'energia
elèctrica

16 EGMIR111

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Grup electrògen de construcció fixa, de 10 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió,
accionament amb motor dièsel, amb quadre de control, instal·lat

17 EGC11011

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

pa Partida alçada a justificar per la realització de la iluminació de ll'interior de l'edifici; Realitzat amb tires de led, projectors i
llumereses...etc. Situats segons plànol. Aquesta iluminació consta de:

- Contenidor lavabo masculí
- Contenidor lavabo femení
- Contenidor lavabo minus.
- Contenidor Backstage.
- Zona Magatzem; 1 punt d'aigua freda
- Zona Barra; 1 punt d'aigua freda 1 punt d'aigua calenta

18 XPAE2001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  LA NAUOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 0E
INSTALACIONS DE TELECOMUNICACIONS I SEGURETATSUBCAPITUL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



LA NAU ESPAI JOVE

AMIDAMENTS Pàg.:12/06/20 14Data:

u Realitzacio de instal·lació de telecomunicacions i audiovisulas, a base de tub coarrugat de 20 mm i cablejat estructurat
UTP CAT-6, per disposar d'un punt de wifi, router i canalització fins a carrer inclós.
preinstal·lació per a proojector inclosa d'acord als plànols de projecte

1 EPTMI01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament i instal·lació d'alarma per intrusió composada de central amb mòdul GPRS, tres detectors de contacte,
tres detectors de presència amb càmera incorporada i dos detectors de barrera, cablejat de senyal a base de cable utp
cat 6 sota tub 300 mts i cablejat elèctric per alimentació de la central, accessoris i petit material inclòs.

2 EPTMI02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  LA NAUOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 0E
INSTAL·LACIÓ DE RENOVACIÓ D'AIRESUBCAPITUL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Recuperador de calor GTDI-A RC 23 amb control de CO2 de AIR HANDLING CLIMATE o equivalent, suports, teuladet ,
antivibradors i accessoris  necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació.

1 EED51131MI02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758
m2K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de paper kraft alumini reforçat ref.
2075014 de la sèrie URSA AIR d'URSA , muntat encastat en el cel ras

2 EE51EE1ABR2B

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

u Formació d'embocadura per a sortida de recuperador i per a retorn de recuperador de a base de xapa de ferro
galvanitzada de 0,6 mm amb aillament d'escumes interiorment, totalment instal·lat

3 EEK0MI01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 125 mm de diàmetre de
connexió i 61 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, i amb embellidor format per marc circular per a
fixar amb cargols vistos, col·locada

4 EEKE2421

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 1225x1225 mm, d'aletes
separades 8 mm, de secció recta i fixada al bastiment

5 EEK11TB8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  LA NAUOBRA 01
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 0E
INSTAL·LACIONS DETECCIÓ D'INCENDISUBCAPITUL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



LA NAU ESPAI JOVE

AMIDAMENTS Pàg.:12/06/20 15Data:

u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

1 EM31261K

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Subministrament i instal·lació de sistema d'alarma a base de megafonia i sistema lluminós, s'haura de preveure
conjuntament amb el quadre de so 

2 EM001IN0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  LA NAUOBRA 01
IMPREVISTOS, CONT. DE QUALITAT, SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 0F
IMPREVISTOSSUBCAPITUL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per imprevistos a l'obra; equivalent al 5% del pressupost1 XPAF1001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Imprevistos (3%) 100.000,000 0,000 0,030 0,000

TOTAL AMIDAMENT 0,000

PRESSUPOST  LA NAUOBRA 01
IMPREVISTOS, CONT. DE QUALITAT, SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 0F
CONTROL DE QUALITATSUBCAPITUL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat; equivalent al 0,5% del pressupost1 XPAF2001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Control de Qualitat (1%) 100.000,000 0,005 500,000

TOTAL AMIDAMENT 500,000

PRESSUPOST  LA NAUOBRA 01
IMPREVISTOS, CONT. DE QUALITAT, SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 0F
SEGURETAT I SALUTSUBCAPITUL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra; equivalent al 0,5% del pressupost1 XPAF3001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Seguretat i Salut (1%) 100.000,000 0,005 500,000

TOTAL AMIDAMENT 500,000

EUR



Projecte d’obres per l’adequació de la nau industrial 
Situada al carrer Marcel·lí Gené, 32 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Servei de Projectes i Obres d’Urbanisme            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Pressupost. 
 



LA NAU ESPAI JOVE

PRESSUPOST Data: 12/06/20 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost LA NAU

Capítol 0A ENDERROC I CLAVEGUERONS

SubCapitul 01 Enderrocs i Desmontatges

1 X0A1001 u. Enderroc elements exteriors; tanca exterior, vorera exterior...etc (P -
62)

600,00 1,000 600,00

2 X0A1002 u. Enderroc i desmuntatges d'elements interiors.; Aquest treballs inclouen:
- Demolició perit lavabo.
- Desmuntatge petites fusteria façana principal.
- Desmuntatge gran porta basculant i parament metal·lic interior. (P -
63)

600,00 1,000 600,00

3 X0A1003 u. Treballs d'estintolament façana principals; Aquest treballs inclouen:
- Demolició paviment existent fins arribar a la cota de fonament.
- Formació de base de recolçament sobre fonament de l'estructura
metal·lica fins a cota paviment.
- Ajudes de paleta per formació de forats per apeos i morters
estructurals de reparació per consolidar el conjunt.
- Demolició de panells de formigó de 20 cm de gruix, inclou càrrega
sobre camió o contenidor.

Aquesta partida no esta inclos el pressupost de la estructura
metàl·lica. (P - 64)

4.000,00 1,000 4.000,00

4 XPAA1001 pa Partida alçada a justificar per realitzar els treballs de desmuntages de
totes les instal·lacions actuals de l'edifici; electricitat, iluminació
fantaneria...etc. (P - 0)

300,00 1,000 300,00

TOTAL SubCapitul 01.0A.01 5.500,00

Obra 01 Pressupost LA NAU

Capítol 0A ENDERROC I CLAVEGUERONS

SubCapitul 02 Claveguerons

1 X0A2001 m Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de 60 cm d'amplària i 80
cm de fondària, realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora.
Inclou: Suministrament i col·locació de les tanques i les senyalització
necessaries per protegir les zona afectata. Replanteig. Demolició de
paviment existent, de fins a 15cm de gruix, afectada per la rasa, amb
mitjans mecànics i/o manuals inclos la carrega de l'enderroc sobre
camió. Excavació de la rasa per mitjans mecànics i/o manuals, i la
càrrega mecànica sobre camió, incluint el P.P. Aquesta excavació es
fara amb la màxima cura per no afecta als demes serveis públics.
Refinat del fons i els laterals de l'excavació a ma, amb extracció de
terres. Protecció de l'excavació davant les filtracions i les accions de
l'erosió i els desmoronament. així com tots els medis auxiliars, i tots
els elements necessaris per cumplir amb el Pla de Seguretat i Salut.
Criteri d'amidament: ml de llargària realment executada, segons les
especificacions de la DT. (P - 65)

13,97 15,000 209,55

2 ED7FP364 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Inclou: Part proporcional del replanteig de la situació del clavegueró i
fixació dels punts i nivells de referència, així com la col·locació de les
´´camilles´´ en les cantonades i extrems de les alineacions.
Subministrament i col·locació de polipropilè de paret tricapa per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra
fins a 30 cm per sobre del tub. Amb aquest amidament s'inclou les

55,74 15,000 836,10
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pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar. Neteja final i retirada de restes a
l'abocador. Part proporcional dels medis auxiliars, i tots els elements
necessris per cumplir amb el Pla de Seguretat i Salut.
Criteri d'amidament: Longitud mesurat en projecció horitzontal segons
documentació gràfica de projecte. (P - 21)

3 ED351540 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides
interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa
tapa de formigó prefabricat, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT.
Inclou part proporcional de medis auxiliars, i tots els elements
necessris per cumplir amb el Pla de Seguretat i Salut. (P - 20)

68,83 4,000 275,32

TOTAL SubCapitul 01.0A.02 1.320,97

Obra 01 Pressupost LA NAU

Capítol 0A ENDERROC I CLAVEGUERONS

SubCapitul 03 Gestió de Residus

1 K2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 57)

6,52 30,000 195,60

2 K2RA72F0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 58)

8,22 30,000 246,60

TOTAL SubCapitul 01.0A.03 442,20

Obra 01 Pressupost LA NAU

Capítol 0B RAM DE PALETA, PAVIMENT I ACABATS

SubCapitul 00 Ajudes de paleta

1 XPAB0001 pa Ajudes de paleta en les instal·lacions de l'obra.
Inclou: Realització de tots els forats i regates; Col·locació dels tubs i
caixetins; i Posteri recubriment i retacats dels forats i regates
necessaris per les instal·lacions de sanajament, ventilacions,
electricitat, telecomunicacions, fontaneriá i climatització. També inclou
la neteja final i retirada de restes a l'abocador. Part proporcional de
bastides i medis auxiliars.
Criteri d'amidament: Partida Alçada a justificar.
(Tota l'obra en general). (P - 0)

1,00 570,000 570,00

EUR
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TOTAL SubCapitul 01.0B.00 570,00

Obra 01 Pressupost LA NAU

Capítol 0B RAM DE PALETA, PAVIMENT I ACABATS

SubCapitul 01 Ram Paleta i Estructures

1 E6184L6K m2 Paret divisòria de dues cares vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat
de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari; més el
massissat i armat interior del mur en pilars.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en
l'obra. inclòs carga i descàrrega dels camions. Replanteig de la paret
divisoria. Neteja base mur. Execució de la paret divisoria de 15 cm de
gruix, amb bloc foradat llis de 40x15x20 cm, de morter de ciment gris,
col·locat amb morter M-80, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Massissat i armat interior del mur en pilars de 10x15 cada 4 ml; amb
formigó HA-25/P/20/IIa i Acer en barres corrugades B 500 S de
diàmetre 12 mm cada 20 cm. Neteja final i retirada de restes a
l'abocador. Part proporcional de bastides i medis auxiliars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de mur mesurat en projecció
vertical, segons documentació gràfica de projecte.
(Enva separador passadis evacuació). (P - 4)

32,95 45,000 1.482,75

2 E6185M6K m2 Paret de façana de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat
de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari més el
massissat i armat interior del mur en pilars.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en
l'obra. inclòs carga i descàrrega dels camions. Replanteig de la paret
de façana. Neteja base mur. Execució de la paret de façana cm de
gruix, amb bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris,
col·locat amb morter M-80, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Més massissat i armat interior del mur en pilars de 50x20; amb formigó
HA-25/P/20/IIa i Acer en barres corrugades B 500 S de diàmetre 12
mm. Neteja final i retirada de restes a l'abocador. Part proporcional de
bastides i medis auxiliars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de mur mesurat en projecció
vertical, segons documentació gràfica de projecte.
(Nova paret de façana). (P - 5)

42,37 10,000 423,70

3 E4475117 kg ESTRUCTURA ESTINTOLAMENT FAÇANA PRINCIPAL Acer
S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. (P - 3)

2,78 2.500,000 6.950,00

4 E441512D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a subestructura tubular
supost fusteries, paraments i cel rasos, formats per peça simple, 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 i cargols (P - 2)

2,26 600,000 1.356,00

TOTAL SubCapitul 01.0B.01 10.212,45

Obra 01 Pressupost LA NAU

Capítol 0B RAM DE PALETA, PAVIMENT I ACABATS

SubCapitul 02 Paviments

1 E936N3C0 m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència
a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat amb transport interior mecànic

22,20 20,000 444,00

EUR
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(P - 13)

2 E898MHN0 m2 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de
pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis
Subministrament i col·locació de paviment a base d'aplicar una
imprimació epoxidica segelladora de porositat i realització de nou
paviment autonivellant de 2 mm de gruix de resina epoxídica en color
grix mig, tipus Tecnoflor o similar. Inclou preparació de suport amb
fressat del paviment, granellat del paviment actual fins aconseguir
paviment net i amb adherencia. Inclou part proporcionals del medis
auxiliars.
Criteri d’amidament: Superfície de parament mesurat en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de projecte. (P - 12)

19,95 0,000 0,00

3 X0B2001 u. Partida Alçada a justificar per realitzar el paviments exterior. (P - 66) 500,00 1,000 500,00

4 X0B2002 u. Partida Alçada a justificar per realitzar escala acces escenari (P - 67) 300,00 1,000 300,00

TOTAL SubCapitul 01.0B.02 1.244,00

Obra 01 Pressupost LA NAU

Capítol 0B RAM DE PALETA, PAVIMENT I ACABATS

SubCapitul 03 Tancaments i Acabats Exteriors

1 E7CBB514 m2 Aïllament amb placa de llana de fusta (WW) per a aïllaments, segons
UNE-EN 13168, de gruix 50 mm, amb una resistència tèrmica >= 1,15
m2.K/W, amb llana mineral de vidre, col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 7)

31,08 0,000 0,00

2 E83Q4CJ3 m2 Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i
lacada, a més de 3,00 m d'alçària, amb ones cada 76 mm, de 18 mm
d'alçària i 1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 11 i 11,5 cm4 i una
massa superficial entre 7 i 8 kg/m2, de color especial, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre restrells metal·lics. Inclós p.p. de tots
remats d'alumini. (P - 8)

34,96 75,000 2.622,00

3 E83QACC3 m2 Revestiment vertical amb planxa d'acer galvanitzada, de 1 mm de
gruix, col·locat a una alçada superior a 3,00 ml, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra. amb fixacions
mecàniques i/o soldar. (P - 9)

31,54 15,000 473,10

4 X0B3001 u. Partida Alçada a justificar per refer unió coberta amb la nova façana
principal. (P - 68)

500,00 0,000 0,00

TOTAL SubCapitul 01.0B.03 3.095,10

Obra 01 Pressupost LA NAU

Capítol 0B RAM DE PALETA, PAVIMENT I ACABATS

SubCapitul 04 Tancaments i Acabats Interiors

1 E865U010 m2 Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, de 16 mm de gruix,
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 10)

22,24 140,000 3.113,60

2 K8447100 m2 Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 13 mm de gruix,
resistent a l'humitat (tipus pladur color verd).
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en
l'obra. inclòs carga i descàrrega dels camions. Replanteig del cel ras.
Subministrament i col·locació del cel ras amb plaques de guix laminat
resistents a l'humitat (tipus color verd) de 13 mm de gruix fixades
mecanicament a una perfileria de planxa d'cer galvanitzat amb
muntants transversals entre 46 i 55 mm d'amplàda col·locats cada 60
cm i perfils longitudinals entre 46 i 55 mm d'amplària agafats al sostre,
com a mínim 3 suports / m2; sense aïllament. Amb aquesta partida
està inclòs el rejuntat dels caps de vistos, encintat de juntes, el

24,59 120,000 2.950,80

EUR
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massillat i repàs de superficies per deixar l'element preparat per pintar
(SISTEMA 46+13). Segons la normativa vigent d'obligat compliment.
Neteja final i retirada de restes a l'abocador. Part proporcional de
bastides i medis auxiliars.
Criteri d'amidament: m2 de superfície sostre mesurat en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de projecte.
(Cel ras interior de cambres humides). (P - 59)

3 E65262GZ m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 120 mm, muntants cada 600 mm de 90 mm d'amplària i canals de
90 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
vidre de resistència tèrmica >= 2,286 m2.K/W (P - 6)

32,51 96,000 3.120,96

4 E9S11220 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat (P - 14)

67,09 0,000 0,00

TOTAL SubCapitul 01.0B.04 9.185,36

Obra 01 Pressupost LA NAU

Capítol 0B RAM DE PALETA, PAVIMENT I ACABATS

SubCapitul 05 Pintures

1 K8989240 m2 Pintat de parament vertical de ciment, guix o ´´Placo´´, amb pintura
plàstica amb acabat , amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Inclou: El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en
l'obra. inclòs carga i descàrrega dels camions. Aplicació d'una capa de
fons amb segelladora de pintura plàstica i massillat de paraments
verticals de ciment, guix i/o ´´Placo´´. Aplicació de dues capes d'acabat
amb pintura plàstica color clar a definir per la direcció facultativa.
Inclús desmuntatge i muntatges de mecanismes elèctrics i petits
repassos. Mes la eliminació de restes, neteja final i retirada de restes a
abocador. Totalment acabat net. Mes part proporcional de medis
auxiliars.
Criteri d'amidament: Superfície de parament mesurat en projecció
vertical, segons documentació gràfica de projecte.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat.
(Parets interiors de les cambres no humides). (P - 60)

4,53 0,000 0,00

2 E8986BM0 m2 Pintat porta metàl·lica, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació fosfocromatant i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.
Deducció  de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.
(P - 11)

10,96 0,000 0,00

3 K89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 61)

14,22 0,000 0,00

EUR
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TOTAL SubCapitul 01.0B.05 0,00
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Capítol 0C TANCAMENT I DIVISIONS PRACTICABLES

SubCapitul 01 Fusteria Exterior

1 EABGFE01 u (FE01) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles
batents, per a un buit d'obra de 240x260 cm, amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, amb molles,
tirador inox., pany de cop, acabat esmaltat, col·locada. Segons
documentació gràfica, (P - 15)

619,32 1,000 619,32

2 EABGFE02 u (FE02) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent,
per a un buit d'obra de 120x260 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5
mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, amb molla, tirador
inox., pany de cop, acabat esmaltat, col·locada. Segons documentació
gràfica. (P - 16)

432,75 2,000 865,50

3 EABGFE03 u (FE03) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent,
per a un buit d'obra de 120x220 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5
mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, amb molla, pany de
cop, acabat esmaltat, col·locada. Segons documentació gràfica. (P -
17)

332,75 4,000 1.331,00

4 EAZPA110 u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema
d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme
vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat (P - 19)

113,42 8,000 907,36

5 X0C1FE01 u Partida alçada a justificar per la reparació porta metàl·lica exterior
accés pati, formada per dues fulla cegues amb acabat per pintar de
213x92,5x3,5 cm. Eliminació de restes, neteja final i retirada de restes
a abocador. Segons plànols del projecte de execució. Mes part
proporcional de medis auxiliars.
Criteri d'amidament: Unitat realment executada.
(Acces pati exterioprs de instal·lacions). (P - 69)

330,00 1,000 330,00

TOTAL SubCapitul 01.0C.01 4.053,18

Obra 01 Pressupost LA NAU

Capítol 0C TANCAMENT I DIVISIONS PRACTICABLES

SubCapitul 02 Fusteria Interior

1 EABGFI01 u (FE01) Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent,
per a un buit d'obra de 120x220 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5
mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, amb molla, pany de
cop, acabat esmaltat, col·locada. Segons documentació gràfica. (P -
18)

332,75 4,000 1.331,00

2 1A21U953 m2 (FI02) Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises
de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb
melamina, estructura interior de fusta, amb una planxa d'alumini d'1
mm de gruix i 30 cm d'alçària situada a la part inferior, d'una llum de
bastiment aproximada de 90x210 cm, amb bastiment per a paredó,
fulla batent, tapajunts de fusta i galze (P - 1)

201,14 5,000 1.005,70

3 EAZPA110 u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema
d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme
vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat (P - 19)

113,42 4,000 453,68

TOTAL SubCapitul 01.0C.02 2.790,38

Obra 01 Pressupost LA NAU
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Capítol 0D EQUIPAMENTS I VARIS

SubCapitul 01 Nous Contenidors Magatzems

1 XPAD1000 u Subministrament de contenidors sanitari MODUL TIPUS C-8 sanit 8
WC i dimensions 8,36x 2,36 ml de la casa ALCOGRUPO
EMPRESARIAL, S.L. o equivalent. (P - 0)

11.500,00 0,000 0,00

2 XPAD1001 u Subministrament de contenidors sanitari MODUL TIPUS C-6 sanit 6
WC i dimensions 6,36x 2,36 ml de la casa ALCOGRUPO
EMPRESARIAL, S.L. o equivalent. (P - 0)

9.000,00 0,000 0,00

3 XPAD1002 u Subministrament de contenidor sanitari MODUL TIPUS C-2 sanitari
adaptat minusvàlits i dimensions 2,36x 2,36 ml de la casa
ALCOGRUPO EMPRESARIAL, S.L. o equivalent. (P - 0)

4.000,00 0,000 0,00

TOTAL SubCapitul 01.0D.01 0,00

Obra 01 Pressupost LA NAU

Capítol 0D EQUIPAMENTS I VARIS

SubCapitul 02 Insonorització

1 XPAD2001 u Subministrament i col·locació de elements acustics per adequar la
Nau; per tindre una resonancia adient.
Inclou: Col.locació de una cateneria de cable d'acer en l'ample de la
nau,cada 120 cm. Ens dona un total de 30 catenaries de entre 12 i 13
metres d'allargada, amb un tirant al mitg penjat del centre del sostre
per evitar que fagi ´´pantxa´´. De cada una, penjarien nou palafons de
120 x 50 x 4 cm. de material acustic absorvent Basotec, posats de
forma horitzontal amb una separació entre si de entre 15 i 25 cm. Amb
això, ja entrariem en els parametres de temps de resonancia per sala
de concerts.
També cal incloure una actuació a les parets que donen a l'ecenari i a
on es col.locarà el public, es posarien a una alçada de uns 4 metres
(per sobre de la pintura actual). ho dividiriem en sis moduls entre
pilars, tres a la paret de la dreta i dos a l'esquerra, més la part de
sobre les portes d'entrada. A cada modul, hi posariem 11 palafons com
els del sostre, però en format vertical, amb una separació d'uns 30 cm.
entre si i enganxats a la paret.
(P - 0)

15.000,00 0,000 0,00

TOTAL SubCapitul 01.0D.02 0,00

Obra 01 Pressupost LA NAU

Capítol 0D EQUIPAMENTS I VARIS

SubCapitul 03 Tanques Exteriors

1 F6A19400 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm,
pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre
daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (P -
56)

18,21 0,000 0,00

TOTAL SubCapitul 01.0D.03 0,00

Obra 01 Pressupost LA NAU

Capítol 0E INSTAL·LACIONS
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SubCapitul 01 Instal·lacions de Fontaneria, Evacuació i Sanitari

1 X0E1001 u Instal·lació de la xarxa d'aigua potable interior de l'edifici; Realitzat
amb tub de polietilè -alumini-pe, tipus PEX de Roth, o equivalent, amb
secció necessaries per a cada tram; i ptotegits amb tub tipus reflex.
S'inclou l'instalació de claus de pas per independitzar cada zona
humida i els tramits per aconseguir el butlletí de la instal·lació interior
per la subministrament d'aigua mitjançant comptador. Situats segons
plànol. Aquesta instal·lació de la xarxa d'aigua potable interior consta
de:

- Contenidor lavabo masculí
- Contenidor lavabo femení
- Contenidor lavabo minus.
- Contenidor Backstage.
- Zona Magatzem; 1 punt d'aigua freda
- Zona Barra; 1 punt d'aigua freda 1 punt d'aigua calenta (P - 70)

300,00 1,000 300,00

2 X0E1002 u Instal·lació de sanejament i evacuació interior de l'edifici; Realitzat
amb conjunt de canonades tub de PVC de dimensions 110, 50 i 40
mm. Situats segons plànol i tenin en compte que la xarxa claveguero
es separativa.
Aquesta instal·lació de sanejament consta de:

- Contenidor lavabo masculí
- Contenidor lavabo femení
- Contenidor lavabo minus.
- Contenidor Backstage.
- Zona Magatzem; 1 punt d'aigua freda
- Zona Barra; 1 punt d'aigua freda 1 punt d'aigua calenta (P - 71)

300,00 1,000 300,00

3 EJA23310 u Escalfador acumulador elèctric de 25 l de capacitat, amb cubeta d'acer
esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de
potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013,
amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO
812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat
(P - 51)

132,96 1,000 132,96

4 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color
blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 47)

75,31 1,000 75,31

5 EJ2A8129 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat,
preu mitjà, amb entrada d'1''1/4 (P - 50)

146,71 1,000 146,71

6 EJ18U010 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable, industrial de 80 x 45 cm, amb
potes i fixacions murals, totalment instal·lada a la xarxa d'evacuació (P
- 46)

501,81 1,000 501,81

7 EJ29A113 u Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada superficialment, de
llautó cromat, preu superior, amb entrada de 3/4´´ (P - 49)

67,04 1,000 67,04

8 EJ14BB1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 45)

204,34 1,000 204,34

9 EJ13B71QK4Q4 u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltadaref. 325391000 +
ref. 331300001 de ROCA SANITARIO , senzill, d'amplària 53 a 75 cm,
de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu (P - 44)

80,09 1,000 80,09

10 EJ238131 u Aixeta senzilla per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ (P -
48)

30,44 1,000 30,44

TOTAL SubCapitul 01.0E.01 1.838,70

Obra 01 Pressupost LA NAU
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Capítol 0E INSTAL·LACIONS

SubCapitul 02 Instal·lacions d'Electricitat (Baixa Tensió) i Iluminació

1 EG11MI00 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics,
de 250 A, una per abonat i l'altre per companyia segons esquema
ENDESA número 9 i muntada superficialment, mes armari de ferro
amb portes metàl·liques segons vademecum (P - 27)

1.585,69 1,000 1.585,69

2 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment, inclósa caixa de seccionament a terra (P - 30)

6,62 10,000 66,20

3 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada
a terra (P - 34)

21,52 1,000 21,52

4 EG1N6C3F u Quadre de control i comandamnet d'acord a esquemes de projecte,
armari, mecanismes qualitat tipus MERLIN GERIN, i cablejat interior
inclos, contactor de canvi de xarxa amb enclavament mecànic inclós
per a 100 A  (P - 28)

2.347,66 1,000 2.347,66

5 EGM00001 ml Realització d'escomesa LGA a base de conductor RZ0,6/1KV, lliure
d'halogens, de 4x25 mm2, mes tub tipus fergondur GP9 inclòs de 50
mm de diàmetre exterior, accesoris inclosos (P - 36)

19,60 20,000 392,00

6 EGM0000 ml Realització de linia a base de conductor lliure d'halogens, de
3x1,5mm2, mes tub i brides tipus unex per subjecció tot inclós (P - 35)

2,49 600,000 1.494,00

7 EGM00003 ml Realització de linia a base de conductor lliure d'halogens, de
3x2,5mm2, mes tub i brides tipus unex per subjecció tot inclós (P - 37)

3,12 500,000 1.560,00

8 EGM00006 ml Realització de linia a base de conductor lliure d'halogens, de 3x6mm2,
mes tub i brides tipus unex per subjecció tot inclós (P - 39)

4,12 200,000 824,00

9 EH616834 u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de
policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència
i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 210 lumens
i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 40 m2,
amb un grau de protecció IP 423, col·locat enrasat en sostre o paret (P
- 43)

71,05 14,000 994,70

10 EGM00007 ml Realització de linia a base de conductor lliure d'halogens, de 5x6mm2,
mes tub i brides tipus unex per subjecció tot inclós (P - 40)

8,12 200,000 1.624,00

11 EGM00019 u Legalització i tramitació projecte elèctric al Dep. Industria de la
Generalitat de Catalunya (P - 41)

1.300,00 1,000 1.300,00

12 EGM00004 ml Realització de linia a base de conductor lliure d'halogens, de 3x4mm2,
mes tub i brides tipus unex per subjecció tot inclós (P - 38)

3,89 100,000 389,00

13 EG62D1DN u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot i amb
caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat
superficialment (P - 31)

17,16 12,000 205,92

14 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (P - 32)

10,14 40,000 405,60

15 EG2DJ9F1 m Safata metàl·lica escala d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 65 mm i
amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport (P - 29)

18,00 150,000 2.700,00

16 EGMIR111 pa pa a justificar per la tramitació i pagament de l'ampliació de potència
davannt de la empresa distribuidor d'energia elèctrica (P - 42)

2.175,00 1,000 2.175,00

17 EGC11011 u Grup electrògen de construcció fixa, de 10 kVA de potència en servei
d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor
dièsel, amb quadre de control, instal·lat (P - 33)

5.811,20 0,000 0,00

18 XPAE2001 pa Partida alçada a justificar per la realització de la iluminació de ll'interior
de l'edifici; Realitzat amb tires de led, projectors i llumereses...etc.
Situats segons plànol. Aquesta iluminació consta de:

- Contenidor lavabo masculí
- Contenidor lavabo femení
- Contenidor lavabo minus.
- Contenidor Backstage.

4.000,00 1,000 4.000,00

EUR
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- Zona Magatzem; 1 punt d'aigua freda
- Zona Barra; 1 punt d'aigua freda 1 punt d'aigua calenta (P - 72)

TOTAL SubCapitul 01.0E.02 22.085,29

Obra 01 Pressupost LA NAU

Capítol 0E INSTAL·LACIONS

SubCapitul 03 Instalacions de Telecomunicacions i Seguretat

1 EPTMI01 u Realitzacio de instal·lació de telecomunicacions i audiovisulas, a base
de tub coarrugat de 20 mm i cablejat estructurat UTP CAT-6, per
disposar d'un punt de wifi, router i canalització fins a carrer inclós.
preinstal·lació per a proojector inclosa d'acord als plànols de projecte
(P - 54)

600,00 1,000 600,00

2 EPTMI02 u Subministrament i instal·lació d'alarma per intrusió composada de
central amb mòdul GPRS, tres detectors de contacte, tres detectors de
presència amb càmera incorporada i dos detectors de barrera, cablejat
de senyal a base de cable utp cat 6 sota tub 300 mts i cablejat elèctric
per alimentació de la central, accessoris i petit material inclòs. (P - 55)

1.850,00 1,000 1.850,00

TOTAL SubCapitul 01.0E.03 2.450,00

Obra 01 Pressupost LA NAU

Capítol 0E INSTAL·LACIONS

SubCapitul 04 Instal·lació de Renovació d'Aire

1 EED51131MI02 u Recuperador de calor GTDI-A RC 23 amb control de CO2 de AIR
HANDLING CLIMATE o equivalent, suports, teuladet , antivibradors i
accessoris necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació. (P
- 23)

18.952,95 1,000 18.952,95

2 EE51EE1ABR2 m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de
gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2K/W, amb recobriment
exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de paper
kraft alumini reforçat ref. 2075014 de la sèrie URSA AIR d'URSA ,
muntat encastat en el cel ras (P - 22)

20,10 120,000 2.412,00

3 EEK0MI01 u Formació d'embocadura per a sortida de recuperador i per a retorn de
recuperador de a base de xapa de ferro galvanitzada de 0,6 mm amb
aillament d'escumes interiorment, totalment instal·lat
(P - 24)

2.300,00 1,000 2.300,00

4 EEKE2421 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en
parament vertical o horitzontal de 125 mm de diàmetre de connexió i
61 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, i amb
embellidor format per marc circular per a fixar amb cargols vistos,
col·locada (P - 26)

43,44 20,000 868,80

5 EEK11TB8 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 1225x1225 mm, d'aletes separades 8
mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 25)

346,21 1,000 346,21

TOTAL SubCapitul 01.0E.04 24.879,96

Obra 01 Pressupost LA NAU

Capítol 0E INSTAL·LACIONS

SubCapitul 05 Instal·lacions Detecció d'incendi

EUR
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1 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 53)

81,45 6,000 488,70

2 EM001IN0 u Subministrament i instal·lació de sistema d'alarma a base de
megafonia i sistema lluminós, s'haura de preveure conjuntament amb
el quadre de so  (P - 52)

500,00 1,000 500,00

TOTAL SubCapitul 01.0E.05 988,70

Obra 01 Pressupost LA NAU

Capítol 0F IMPREVISTOS, CONT. DE QUALITAT, SEGURETAT I SALUT

SubCapitul 01 Imprevistos

1 XPAF1001 pa Partida alçada a justificar per imprevistos a l'obra; equivalent al 5% del
pressupost (P - 0)

1,00 0,000 0,00

TOTAL SubCapitul 01.0F.01 0,00

Obra 01 Pressupost LA NAU

Capítol 0F IMPREVISTOS, CONT. DE QUALITAT, SEGURETAT I SALUT

SubCapitul 02 Control de Qualitat

1 XPAF2001 pa Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat; equivalent al 0,5%
del pressupost (P - 0)

1,00 500,000 500,00

TOTAL SubCapitul 01.0F.02 500,00

Obra 01 Pressupost LA NAU

Capítol 0F IMPREVISTOS, CONT. DE QUALITAT, SEGURETAT I SALUT

SubCapitul 03 Seguretat i Salut

1 XPAF3001 pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra; equivalent al
0,5% del pressupost (P - 0)

1,00 500,000 500,00

TOTAL SubCapitul 01.0F.03 500,00

EUR
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5.- Resum de pressupost. 



LA NAU ESPAI JOVE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 91.656,29

6 % Benefici Industrial SOBRE 91.656,29.......................................................................... 5.499,38

13 % Despeces Generals SOBRE 91.656,29..................................................................... 11.915,32

Subtotal 109.070,99

Nous Contenidors............................................................................................................... 0,00

Insoronització..................................................................................................................... 0,00

21 % IVA SOBRE 109.070,99............................................................................................. 22.904,91

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 131.975,90

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT TRENTA-UN MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS )
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1.1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest projecte es la descripció de les obres i instal·lacions a realitzar per donar 
compliment a les normatives que li son d’aplicació per adaptar una nau industrial al nou ús de pública 
concurrència,  (balls, concerts, exposicions, etc.). 
Per tant l’activitat a realitzar es la de sala polivalent per publica concurrència,  en aquest projecte les 
mesures a aplicar que s’estudiaran seran les del supòsit més desfavorable, es a dir la de major 
ocupació, que serà el cas d’un concert.  

1.2. TITULARITAT 

El titular de l’activitat es de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb NIF número P-0830800-I, i 
domicili social a la Plaça de la Vila, 11 de Vilanova i la Geltrú, 08800. 

1.3. SITUACIÓ 

L’espai esta situat al carrer Marcel·lí Gené. 32, de   Vilanova i la Geltrú, 08800. 

1.4. ACTIVITAT DE L’ESPAI 

L’activitat a desenvolupar en l’espai es la de sala polivalent per a usos de pública concurrència, 
entre aquestes es troba la realització  de concerts, balls, exposicions, bar, i altres actes propis 
d’una sala d’aquestes particularitats. 
L’horari de funcionament anirà en funció de la programació de actes anual. 

1.5. CARACTERÍSTIQUES DEL ESPAI 

L’espai es una nau industrial construïda amb plaques alveolars i pilars de formigó prefabricat, esta 
entre mitgeres, es a dir te una nau a costat i costat, no comparteix estructura amb les naus del 
costat i nomes te una planta. Segons el Reglament d‘establiments industrials la configuració de la 
nau es tipus A 
 
La superfície construïda de la nau és de 473,70 m2 
La superfície  útil de l’espai es de 436,47 m2, aquest son distribuïts de la següent manera.  
 

QUADRE DE SUPERFICIES  PER A CONCERTS 
Zona públic  226,10 m2 
Barra Bar 21,00 m2 
Escenari 30,99 m2  
Magatzem 13,18 m2 
Backstage 13,18 m2 
Servei dones 13,10 m2 
Servei Homes 13,10 m2 
Servei adaptat 5,00 m2 
Passadís 31,32 m2 
Passadís evacuació 69,50 m2 
TOTAL  436,47 m2 
 
En aquest cas s’haurà de muntar el escenari, i la zona de seguretat amb tanques fitxes segons les 
condicions establertes en els plànols 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
Regidoria d’Urbanisme, Habitatge i Projectes i Obres d’Urbanisme 
Serveis de Projectes i Obres 
 

 

3 
 

 
 
L’alçada útil de la nau es de 6 m. Al passadís d’evacuació l’alçada útil serà de 2.5 m. Ja que es 
disposarà d’un fals sostre. 
 

1.5.1. CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 

Parets de façanes i mitgeres de bloc de formigó de 18 cm.  
Els paviments seran continus i  relliscós, d’acord al CTE DBSUA  
Els paraments interiors aniran enfoscats i pintats, excepte a la zona de serveis, que aniran 
revestits amb materials plàstics i o ceràmics per facilitar-ne la neteja. 
 

1.5.2. CONDICIONS DE VENTILACIÓ 

La ventilació en tot l’establiment, serà forçada mitjançant recuperadors de calor entàlpics, no esta 
previst climatitzar l’espai, ja que es tracta d’actes esporàdics. Els  serveis higiènics  hi haurà 
ventilació mecànica que es conduirà a l’exterior. 

1.5.3. ACCESSOS 

L’accés habitual a l’espai es realitzarà a través de dues portes de dues fulles amb eix de gir vertical de 1,15 
m d’amplada lliure cadascuna i que comuniquen directament amb la via pública. A mes  d’un túnel i una altre 
sortida que comunica també directament a la via pública, l’accés al passis d’evacuació es de dues portes de 
dues fulles es disposa dues portes de dues fulles cadascuna de 115 cm. d’amplada cadascuna de les fulles, 
i la que comunica a carrer també, essent doncs una totalitat de 46, metres com a  sortida d’emergència  

 

RELACIO DE PORTES: 

S1 : sortida/entrada habitual espai multifuncional: 4 x 1,15m amplada  

S2: sortida d’emergència  espai multifuncional a passadís d’evacuació : 4 x 1,15m amplada 

S3: sortida d’emergència  espai multifuncional a espai exterior/carrer : 4 x 1,15m amplada 

 

TOTAL SORTIDES A ESPAI EXTERIOR  =   9,2 metres 

TOTAL SORTIDES AMB BLOQUEIG D’UNA = 4,6 metres 
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1.6. OCUPACIÓ 

 
Per al càlcul de l’ocupació analitzarem l’aforament real del espai, aplicarem a cada dependència la 
densitat d’ocupació que s’especifica a continuació: 
 
 
 

ZONA DE PÚBLIC SECTOR D’INCENDIS UNIC 

D’acord a la taula 2.1. de la SI3 estimem l’ocupació del espai 
 

OCUPACIO ZONA DE PÚBLIC CONCERTS 
Zona de públic                                   226,10m2      1p/0,25 m2 904 P 
Barra Bar                                              21,00 m2    1p/10 m2 2 P 
Escenari                                               30,99 m2    1p/10 m2 3 P 
Magatzem                                            13,18 m2    1p/40 m2  1 P 
Backstage                                            13,18 m2    1p/10 m2  1 P 
Serveis dones                                      13,10 m2      alternativa alternativa 
Serveis homes                                     13,10 m2      alternativa alternativa 
Servei adaptat                                        5,00 m2      alternativa alternativa 
Serveis homes                                     31,32 m2      alternativa alternativa 
Serveis homes                                     69,50 m2      alternativa alternativa 
TOTAL OCUPACIO 911 P 
 
 

Per tant s’estableix l’aforament màxim permès per a la realització de concerts serà de  911 
Persones, amb la distribució descrita i exposada en els plànols. 

1.7. BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

Degut a l’ús de l’establiment i la seva superfície major de 200 m2   a aquest espai li es d’aplicació 
el CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, llei de 20/1991, de 25 de novembre de promoció 
de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i el decret 135/1995 de 24 de març 
de desplegament de la llei. 
També li es d’aplicació el DBSUA quin es dona compliment i preferentment apliquem la Taula 
d’Accessibilitat de les Activitats a Catalunya TAAC 
 

1.7.1. ITINIERARI ADAPTAT  

El itinerari te en tots els seus recorreguts un amplada lliure mínima o igual a 1,2 metres i una 
alçada lliure mínima de 2,10 metres en tot el seu recorregut,  tots els canvis de direcció permeten 
inscriure un cercle de 1,50 metres de diàmetre, no hi ha cap esglaó o escala aïllat, en els canvis 
de direcció l’amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle d’1,5 m. i no hi ha cap pendent 
longitudinal de mes del 4%, ni tranversal de mes del 2%. A l’inici i el final de  cada tram de rampa 
hi ha un replà o espai de 1,5 metres. 
 
Les portes tenen una amplada mínima de 0,8 metres i una alçada de 2 metres, a les dues bandes 
de la porta hi haurà un espai lliure on es pot inscriure un cercle de 1,5 metres de diàmetre, i aquest 
fora del escombrat de la porta. 
 
Les manetes de les portes s’accionaran mitjançat mecanismes de pressió o palanca. 
 
Els paviments no son lliscants. 
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1.7.2. ESCALES ADAPTADES  

 
Tot i que no a n’hi ha per l’ús públic si s’haguessin de realitzar per adaptar el mòduls prefabricats 
aquest es compliran el següent:  
L’amplada útil de les escales es superior 1,2m. de pas i els seus graons compleixen amb una 
estesa de 30 centímetres i una alçada de 16 cm. 
El nombre de graons seguits sense replà intermedi es inferior a 12 unitats. 
Els replans intermedis tenen una llarga superior a 1,2 m. 
Les escales disposen de baranes que es poden utilitzar en els dos sentits de circulació. 
Els passamans de l’escala estan situats a una alça de 0,9 m. en els replans i 0,8 m en el tram de 
raons. 
L’inici i el final de l’escala  es senyalitzen amb un paviment diferent, així com disposarà d’un nivell 
d’il·luminació a la nit de 10 lux. Com a mínim. 
Tots els materials de l’escala seran antilliscants i no hi hauran d’haver discontinuïtats. 
 

1.7.3. SERVEIS HIGIÈNICS ADAPTATS 

 
S’instal·laran els mínims establerts en el decret 112 de 2010 REPAR. article 47 
S’hauran d’instal·lar 12 cabines mes 4 lavabos, a part disposarem d’una cabina adaptada per a 
minusvàlids, els recorreguts a la cabina de minusvàlids son accessibles sempre i quan s’instal·lin 
en el lloc previst en els plànols. 
Es projecten doncs, 12 cabines set lavabos i tres urinaris, de les cabines i lavabos un es adaptat. 
 

1.8. APARCAMENT 

D’acord al vigent PGOM son necessàries, en els edificis públics 1 plaça d’aparcament per cada 12 
persones d’ocupació, per tant calen 76 places d’aparcament, aquesta dotació es realitzarà a 
l’aparcament de les pistes d’atletisme, el Parc del Garraf i el Poliesportiu municipal. 
 

1.9. RELACIÓ DE POTENCIA 

L’equipament de l’establiment, així com la seva potència és la següent:   
 

AMBDOS SECTORS 
Equip de so (previst) 10.000 w 
Il·luminació platea i llotges 10.000 w 
central d’incendis i commutació doble subministrament 700 w 
Ventilació  4 ut  8.0000 w 

TOTAL POTENCIA 28.700 W 
 
 

1.10. PERSONAL I RÈGIM DE TREBALL 

Les necessitats de l’activitat, seran variables en funció del desenvolupament de les activitats 
que es programin, un cop definides aquestes, ja que no es contempla personal fix. El règim de 
treball es desenvoluparà d’acord amb el disposat en el conveni del sector. 
 

1.11. MESURES PER LA PROTECCIO DE LA SEGURETAT I SALUD 

Totes aquestes activitats requereixen del corresponent l PLA D’AUTOPROTECCIÓ i/o en el seu 
defecte del PLA D’EMERGÈNCIA que es redactarà per l’organitzador titular del acte a realitzar, 
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en cas de que aquest sigui l’ajuntament es realitzarà i personalitzarà el Pla pels serveis de 
prevenció municipals que disposen de l’acreditació necessària. 

1.12. VIGILANCIA PRIVADA 

Caldrà una persona de vigilancia de seguretat privada. 

1.13. MATÈRIES PRIMERES 

Les matèries primeres a utilitzar seran les pròpies de l’activitat, energia elèctrica, i aigua potable. 
 

1.14. PROCÉS INDUSTRIAL 

No hi cap procés industrial en aquest espai, no hi ha cap procés de transformació. 
 

1.15. CONDICIONS SANITÀRIES 

 
Aquest establiment disposarà de subministrament d’aigua de la xarxa municipal, inicialment no es 
preveu cap dipòsit d’aigua. 
 
Per la neteja de les instal·lacions es disposarà de una pica amb  aigua calenta i freda 
 
 

1.16. REPERCUSSIONS EN L'ENTORN 

A fi d’evitar possibles repercussions en les vivendes properes, l’activitat s’instal·larà amb les 
mesures correctores que a continuació es relacionen: 
 

1.16.1. SANITAT AMBIENTAL 

Donades les característiques de l’activitat no seran necessàries pel que fa a l’aigua i als residus 
industrials. Els RSU es dipositaran al contenidors ubicats a la via pública, i les aigües tant residuals 
com pluvial es connecten a la xarxa municipal. 

1.16.2. SOROLLS I VIBRACIONS 

L’activitat es desenvolupa en un edifici d’us exclusiu de tal manera que  no es preveuen molèsties 
per la immissió de soroll al els habitatges propers superiors a 45 db(A) a l’exterior dels mateixos 
per l’activitat, avaluats els nivells previstos per el desenvolupament de les activitats. Tot i això 
caldrà una prova acústica per a certificar-ho.  

1.16.3. INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT 

No es preveu la instal·lació, per tant no caldrà mesures extraordinàries per l’eliminació de les 
molèsties. 

1.16.4. VENTILACIÓ 

La ventilació en tot l’establiment, es realitzarà mitjançant recuperadors entàlpics amb un cabal que 
asseguri l’aportació i extracció d’aire per acomplir la renovació necessària, d’acord al RITE, si 
definitivament es decideix calefactar l’espai. Mentre no es realitzi aquesta actuació mitjançant els   
orificis actuals que hi ha a la coberta, hi ha una renovació permanent d’aire. Els  serveis higiènics  
hi haurà ventilació que estableixi segons el fabricant, ja que es contractaran en funció dels actes a 
desenvolupar, tot i això s’haurà de comprovar que disposen de la corresponent ventilació, 
mecànica o natural. 
. 
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1.16.5. MESURES DE GESTIÓ DE RESIDUS GENERATS 

Es relacionen a continuació els principals residus que es generaran en aquesta activitat, així com 
quin serà el destí dels mateixos: 

 
RESIDU GENERAT DESTÍ 
Aigües brutes Xarxa municipal de clavegueram 
Plàstics, vidre, paper  Contenidors de selectiva  municipals. 
Altres específics puntuals Al punt net 
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2. SEGURETAT EN CAS D’INCENDIS 
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2.1. OBJECTE 

S’estableixen les condicions de seguretat en cas d’incendis que te de reunir aquest espai, per a 
protegir als seus ocupants davant els riscos originats per un incendi, per prevenir danys als edificis 
o establiments propers a aquest i per facilitar la intervenció dels bombers i dels equips de rescat, 
considerant la seva seguretat. 
Li es d’aplicació en aquest espai el  “Documento Básico de Seguridad en caso de incendio”, 
DBSI. 
 

2.2. ANTECEDENTS 

Es tracta d’una nau Industrial que es pretén donar-li l’ús de pública concurrència, per tant aplicarem 
en el projecte la reglamentació per establiments de pública concurrència que en aquest cas serà el 
CTE. 
 

2.3. NORMATIVES 

Les normatives que apliquem en aquest projecte son les establertes seguidament: 
 

- Decret 112/2010, REPAR. 
- Llei 3 de 2010 de 18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 

establiments, activitats i infraestructures. 
- Ordre de 1 de juliol de 1994, sobre horaris. 
- Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002 en el que s’aprova el Reglament Electrotècnic 

per Baixa Tensió i Instruccions Complementàries. 
- Reial Decret 314/2006 de 17 de març de 2006 pel que s’aprova el Código Técnico de 

Edificación.  
- Real Decret 1942/93 de 5 de novembre, Reglament de Instal·lacions de Protecció. 
- Ordenances Municipals vigents. 
- Real Decret 1175/1990 del 28 de Setembre per el que s'aproven les tarifes i la instrucció 

de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. 
- Llei 3/1998, de 27 de febrer de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (LIIA). 
- Decret 136/99 de 18 de maig, Reglament General de desplegament de la LIIA. 
- Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les 

activitats i instal·lacions. 
 

2.4. DADES GENERALS 

El titular de l’activitat es de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb NIF número P-0830800-I, i 
domicili social a la Plaça de la Vila, 11 de Vilanova i la Geltrú, 08800. 

L’espai esta emplaçat a una nau al carrer Marcel·lí Genè, 32 a  Vilanova i la Geltrú, 08800. 

2.5. LIMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI 

 

2.5.1. SECTORITZACIÓ RESPECTE ALS VEINS 

Hi ha una nau a cada costat de la nau objecte del projecte. 
El conjunt d’aquest establiment és inferior a 2.500 m2,  i constitueix un únic  sectors d’incendis. L’ús 
de l’edifici es exclusiu per l’activitat que s’hi desenvolupa. La resistència al foc de les parets i 
sostres seran EI 90 i les portes EI 45. 
 
 
PARETS MITGERES I FAÇANES 
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Parets de façanes i mitgeres son de bloc de formigó prefabricat de 18 cm., de gruix. 
 
COBERTES 
la coberta és lleugera a base de pòrtics formigó armat, banda tallafocs a costat i costat de formigó 
prefabricat i panells tipus Sandwich. 
 
 
PAVIMENT 
 
El paviment es de formigó, es projecte sanejar-lo i pintar-lo, donant una textura rugosa per que no 
rellisqui. 

2.5.2. SECTORITZACIÓ INTERIOR 

Constitueix un únic  sectors d’incendis, per que es compartimenta per complir amb l’exigència. 
L’ús de l’edifici es exclusiu per l’activitat que s’hi desenvolupa. La resistència al foc de les parets i 
sostres seran EI 90 i les portes EI 45. 
Es construeix un passadís d’evacuació per donar compliment a l’evacuació en la hipòtesi de 
bloqueig i pels recorreguts d’evacuació, aquest passadís conforma un altre sector d’incendis. 
 

2.5.3. RESISTENCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 

La EI de la coberta, que es a base de jàsseres de formigó armat i blocs de formigó dispsa d’una 
resistència al foc m 
No hi ha trobada entre coberta i façana en aquest edifici. 
No hi ha forjats entremitjos 
Els pilars son de totxo massís de 60x60 cm, que tenen una Ei superior a 180m. 
 

2.5.4. RESISTENCIA AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS  

La resistència al foc del terra de travesses de fusta de mitja densitat és M2 
Els paraments verticals M1/0,. 
No hi ha mobiliari, si aquest s’instal·lés es comprovarà que no sigui superior a M3 
 

2.5.5. LOCALS DE RISC ESPECIAL 

No n’hi ha. 
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2.6. EVAQUACIÓ DELS OCUPANS  

 

2.6.1. COMPATIBILITAT DELS ELMENTS D’EVACUACIÓ 

L’establiment disposa de suficients portes de sortida a espai exterior segur requerides i 
compatibles amb l’ús establert 
 

2.6.2. ALÇADES D’EVACUACIÓ 

L’establiment esta a nivell de planta baixa, per tant no s’ha de recorre cap desnivell que no sigui el 
propi de petits desnivells. 
 

2.6.3. CALCUL DE L’OCUPACIÓ 

 

ZONA DE PÚBLIC SECTOR D’INCENDIS UNIC 

 
OCUPACIO ZONA DE PÚBLIC CONCERTS 

Zona de públic                                   226,10m2      1p/0,25 m2 904 P 
Barra Bar                                              21,00 m2    1p/10 m2 2 P 
Escenari                                               30,99 m2    1p/10 m2 3 P 
Magatzem                                            13,18 m2    1p/40 m2  1 P 
Backstage                                            13,18 m2    1p/10 m2  1 P 
Serveis dones                                      13,10 m2      alternativa alternativa 
Serveis homes                                     13,10 m2      alternativa alternativa 
Servei adaptat                                        5,00 m2      alternativa alternativa 
Serveis homes                                     31,32 m2      alternativa alternativa 
Serveis homes                                     69,50 m2      alternativa alternativa 
TOTAL OCUPACIO 911 P 

Per tant s’estableix l’aforament màxim permès per a la realització de concerts serà de  911 
Persones, amb la distribució descrita i exposada en els plànols. 

 

2.6.4. NUMERO DE SORTIDES I LONGITUD DELS RECORREGUTS D’EVACUACIÓ 

El número, recorreguts i les condicions de les sortides correspon als expressats en la taula 3.1 de 
la secció SI3 del DBSI. 
 
L’ocupació de l’espai en el cas més desfavorable és de 911 persones . 
El recorregut més desfavorable és des dels serveis i és de 33,69 metres, com que hi ha dues 
sortides es inferior a 50 metres. El recorregut fins a un alternatiu es inferior a 25 m, en aquest cas 
13,27 m.  Tota la resta son inferiors 
 

S1 : sortida/entrada habitual espai multifuncional: 4 x 1,15m amplada  

S2: sortida d’emergència  espai multifuncional a passadís d’evacuació : 4 x 1,15m amplada 

S3: sortida d’emergència  espai multifuncional a espai exterior/carrer : 4 x 1,15m amplada 

TOTAL SORTIDES A ESPAI EXTERIOR  =   9,2 metres 

TOTAL SORTIDES AMB BLOQUEIG D’UNA = 4,6 metres 
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2.6.5. DIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ 

Per a l’anàlisi de l’evacuació, considerarem com origen d’evacuació tot punt ocupable, a excepció 
d’aquells recintes de superfície inferior a 50 m2, quina densitat d’ocupació sigui baixa en els que 
considerem l’origen d’evacuació situat a la sortida del mateix. En el cas de varis recintes, la suma 
de les superfícies dels quals sigui inferior a 50 m2, també es considerarà l’origen d’evacuació situat 
a la porta més exterior, sempre i quan, també la seva densitat d’ocupació sigui baixa i el recinte no 
sigui de risc especial, com son els serveis. 
En aquest cas tenim dues sortides de planta que a la seva vegada son sortida d’edifici, com  que 
hi ha mes d’una sortida la distribució dels ocupants es realitza amb d’hipòtesi de d’una d’elles 
bloquejada i en el cas mes desfavorable, donant com a resultat la suficiència de les sortides per 
l’evacuació dels ocupants 
L’amplada mínima lliure serà al menys igual a P/200, essent P, el nombre de persones assignades 
a aquella porta, l’amplada lliure mínima de la porta d’una fulla haurà de ser 0,6 m. i no podrà ser 
superior a 1,2 m., en aquest cas les portes seran de dues fulles de 1,15 m d’amplada cada fulla 
 

Hipòtesi mes desfavorable d’una porta  totalment bloquejada  
 

Amplada necessària =  911/200 = 4,55 metres 
Amplada real mes desfavorable = 4,60 metres 

 
 
Per tant  compleix el requerit 
 
Les portes són amb eix de gir vertical, fàcilment operable, i obren en el sentit de l’evacuació. 
 

2.6.6. PROTECCIÓ DE LES ESCALES I VESTIBULS D’INDEPENDÈNCIA 

No a n’hi han.. 
 

2.6.7. PORTES SITUADES EN ELS RECORREGUTS D’EVACUACIÓ 

No a n’hi han. 
 

2.6.8. DISCONTINUITATS EN EL PAVIMENT 

No a n’hi han 
 

2.6.9. SEGURETAT VERS AL RISC D’IMPACTE O ATRAPAMENT 

En aquest espai en el moment de la redacció del projecte no s’observen elements fitxes sortints 
per sota de 2,2 m que pugui provocar un impacte als usuaris, tampoc elements mòbils, les portes 
obre cap a fora amb l’eix de gir vertical. 
 
Les portes tenen l’obertura adequada per evitar el atrapament. 
 

2.6.10. SENYALITZACIÓ I ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA 

 
Per a indicar les sortides, es senyalitzaran amb el senyal corresponent, definit a la norma UNE 23 
034. 
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Les sortides de recinte, planta o edifici, estaran senyalitzades, amb la senyal de SORTIDA. Les 
sortides previstes exclusivament per emergència estaran senyalitzades amb la senyal SORTIDA 
D’EMERGÈNCIA. 
Es disposaran senyals indicatives de direcció dels recorreguts d’evacuació que han de seguir-se, 
des de tot origen d’evacuació fins un punt en el que sigui directament visible la sortida, o la senyal 
que la indica. 
Es senyalitzaran els mitjans de protecció contra incendis que no siguin fàcilment localitzables des 
d’algun punt de la zona protegida. 
En els recorreguts d’evacuació, i en els recintes en els que hi hagi equips generals de protecció 
contra incendis, la instal·lació d’enllumenat normal haurà de proporcionar els mateixos nivells de 
il·luminació que els establerts per a la il·luminació d’emergència. 
 

2.6.11. ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA I SENYALITZAIÓ DELS MITJANS D’EVACUACIÓ 

La senyalització es realitzarà de mode coherent amb l’ocupació de les sales. 
Les dimensions de les senyals correspondran  al següent quadre: 
 

DISTANCIA DE VISUALITZACIÓ DE LA SENYAL DIMENSIONS 
< 10 metres 210 mm x 210 mm 

10 metres > 20 metres 420 mm x 420 mm 
20 metres > 300 metres 594 mm x 594 mm 

 

2.6.12. ESPAI EXTERIOR SEGUR 

L’espai comunica directament a l’exterior amb un capacitat suficient per considerar-ho espai 
exterior segur i considerar per finalitzada l’evacuació dels usuaris del espai. A mes aquest espai de 
superfície superior a 0,5Pm2   delimitat dins del radi de 0,1P, mesurat a la porta de sortida de 
l’edifici. 
A part comunica directament aquest espais a la via pública i es un espai obert, permet la dissipació 
de calor,i  accés dels equips d’intervenció.  
 

2.6.13. CONTROL DE FUMS D’INCENDI 

 
A  traves de les obertures exteriors en cas d’incendi es pot controlar el fum cap a l’exterior, de tal 
manera que no restin acumulacions excessives de fum des de el pla de pressió neutre que segons 
les dimensions de les obertures de la planta baixa aquest pla es pot mantenir per sobre dels 2 
metres. 
 
 
 

2.7. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 

2.7.1. EXTINTORS 

S’instal·larà un extintor d’eficàcia 21 A-113 B cada 15 m. de recorregut, en cada planta com a 
màxim des de tot origen d’evacuació i  en les zones de risc especial, que en aquest cas no n’hi 
han. 
Es disposaran extintors en nombre suficient de manera que el recorregut real des de qualsevol 
origen d’evacuació fins a un extintor sigui inferior als 15 m. Aquests extintors seran d’eficàcia 21A-
113B. Els extintors es disposaran de manera que puguin ser utilitzats de forma ràpida i fàcil, 
situant-se en paraments verticals de manera que l’extrem superior dels extintors es trobin a una 
alçada del terra inferior a 1’70 m. 
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2.7.2. BOQUES D’INCENDI EQUIPADES 

No son necessàries per la superfície del establiment 
 

2.7.3. SISTEMA DE DETECCIÓ I ALARMA 

Es instal·larà un sistema d’alarma, ja que l’ocupació és superior a 500 persones, a base de 
centraleta 3 polsadors, dues sirenes, que conjuntament amb la megafonia revirà per a l’evacuació 
 

2.7.4. INSTAL·LACIÓ AUTOMÀTICA D’EXTINCIÓ 

No és necessària  
 

2.7.5. COLUMNA SECA 

No és necessària  
 

2.7.6. HIDRANTS EXTERIORS 

No és necessari però es senyalitzarà l’hidrant exterior, per que en cas necessari els Bombers 
puguin actuar més còmodament. 
 

2.7.7. ASCENSORS D’EMERGÈNCIA 

No n’hi han. 
 

2.7.8. SENYALITZACIO DE LES INSTAL·LACIONS D EPROTECCIÓ CONTRAINCENDIS. 

La senyalització es realitzarà damunt de cada element de contraincendis de manera que es pugui 
veure fàcilment, en aquest cas damunt dels extintors i polsadors.. 
Les dimensions de les senyals correspondran  al següent quadre: 
 

DISTANCIA DE VISUALITZACIÓ DE LA SENYAL DIMENSIONS 
< 10 metres 210 mm x 210 mm 

10 metres > 20 metres 420 mm x 420 mm 
20 metres > 300 metres 594 mm x 594 mm 

 

2.7.9. SISTEMA D’ABASTAMENT D’AIGUA 

No hi ha abastament d’aigua al espai, només a l’exterior, però segons els condicionants de l’espai 
no cal 
 
 

2.8. ACCESSIBILIDAD PER A BOMBERS 

2.8.1. APROXIMACIO I ENTORN 

Les condicions d’aproximació  i l’entorn dels edificis tindran els condicionants específics per que 
tant a peu com amb vehicles la intervenció dels equips quedi garantida. 
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En aquest cas l’aproximació te els condicionants a traves del carrer Marcel·lí Gené, 32, el carrer 
està totalment urbanitzat . 
.- Aproximació dels edificis: 
L’amplada mínima lliure és superior a 3,5 metres  
L’alçada mínima lliure serà de 4,5 metres  
La capacitat portant del vial haurà de igual o suoperior 20 Kn/m2. 
En els trams corbs el carril de rodadura du queda delimitat per la traza de una corona circular 
quins radis mínims duen ser 5,,3 i 12,5 metres, amb una amplada mínima de circulació de 7,2m., 
aquest aspecte compleix en la intersecció entre els carrers,  
 
El camions no poden entrar directament al peu de l’establiment si no des de la via pública a traves 
d’un espai exterior( vegis plànol) i  actuar des de el carrer. 
 
.- Entorn dels edificis: 
 L’amplada mínima lliure pel l’accés principal serà com a mínim de 5 metres i l’alçada serà la del 
edifici. 
Te de quedar garantida que la separació des de el pla de façana fins el eix del vial del vehicle 
d’intervenció serà inferior a 23 metres. 
La distància màxima fins a qualsevol accés principal del edifici serà inferior a 30 m i la seva 
pendent inferior al 10 %. 
L’espai de maniobra dels vehicles, especialment en la cruïlla, estarà lliure de mobiliari urbà 
 
 

2.8.2. ACCESSIBILIDAD PER FAÇANA 

.- Accessibilitat per façana: 
En aquest establiment l’accés queda garantit per planta baixa,  les superfícies son superiors a 
0,8x1,2 metres,  i la distancia entre obertures es inferior a 25 metres. 
La façana esta neta d’elements que dificultin l’accessibilitat.  
Cal considerar que no hi ha cap planta a part de la planta baixa. 
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3. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
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3.1. OBJECTE 

La instal·lació elèctrica prevista per al desenvolupament de l’establiment es realitzarà d’acord amb 
el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions complementàries aprovat en el 
Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002.  

3.2. POTENCIA  

La potencia total a considerar és la de 28Kw. a 400/230 V. i 50 Hz., i un subministrament 
complementari de socors de 6 Kw  
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4. JUSTIFICACIÓ ACÚSTICA 
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L’objecte d’aquest annex al projecte tècnic, és l’especificació de l’aïllament acústic necessari per 
dur a terme les activitats que es desenvoluparan en aquest establiment segons el REPAR en nivell 
interior a considerar és de 90 dbA 
 
Cal destacar que l’edifici esta en un polígon Industrial i que els horaris de la realització d’activitats 
no correspon amb les existents, per tant no hi molèsties per aquesta casuística, el  soroll que es 
pot transmetre serà per via aèria i no es considera que es superaran  el mínims fitxats en 
l’ordenança reguladora municipal, 
 
Tot i això caldrà realitzar una sonometria per garantir els nivells d’inmisió a l’exterior de les 
vivendes mes properes no superen els valors regulats per l’ordenança, 45 dbA. 
 
 
També caldrà que quan es realitzi qualsevol activitat s’haurà d’utilitzar un limitador registrador de 
tal manera que es reguli per no sobrepassar els nivells permesos.  
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5. CONDICIONS ESPECIFIQUES DEL REPAR 
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5.1. OBJECTE 

 
En aquest capítol relacionem les condicions específiques no esmentades en punts anteriors i que 
son de rellevància pel les activitats a realitzar en l’espai. 
 
 

5.2. COMPATIBILITAT URBANÍSTICA: 

Inicialment l’ús NO es admès segons el Vigent Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal, tot i 
això s’està tramitant la modificació puntual del PGOUM 
 
 

5.3. PREVENCIONS ACÚSTIQUES: 

Està en el punt 4 d’aquesta memòria 
 
 

5.4. SUFICIENCIA DELS ACCESOS I MOBILITAT: 

Des de els serveis de via publica s’adjuntarà amb la tramitació una memòria de mobilitat, tot i que 
donades les característiques del espai, a un polígon Industrial i prop de les instal·lacions 
esportives amb un gran capacitat d’aparcament i amb accessos directes a vials de gran distribució 
la mobilitat i l’accessibilitat compleix sobradament. 
 

5.5. MEMORIA DE SEGURETAT: 

Aquesta memòria serà redactada pels servei de protecció civil de l’Ajuntament de Vilanova, si 
s’escau 
 

5.6. VIGILANCIA DE SEGURETAT PRIVADA: 

Amb les condicions descrites en el projecte cal un Vigilant de seguretat Privada quan es realitzi un 
BALL o un CONCERT, si l’organitza una entitat privada, en el cas de que l’organitzador sigui 
l’Ajuntament la seguretat es podrà realitzar per la Policia Local en comptes de vigilància privada. 
 
 

5.7. PLA D’AUTOPROTECCIÓ: 

Atesa l’ocupació de l’espai comprès entre  500 i 2000 persones caldrà la realització d’un Pla 
d’Autoprotecció que el realitzarà en el seu moment qui organitzi l’acte. 
 

5.8. CONDCIONS DE SALUBRITAT I HIGIENE: 

Es disposa de 12 cabines amb inodor, 7 lavabos,  i 3 urinaris, un es  accessible per a minusvàlids, 
aquest elements seran desmuntables es disposaran segons el plànol adjunt. 
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6. LEGISLACIÓ 
S'apliquen en aquest estudi les disposicions reglamentàries següents: 
 

- Decret 112/2010, REPAR. 
- Ordre de 1 de juliol de 1994, sobre horaris. 
- Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002 en el que s’aprova el Reglament Electrotècnic 

per Baixa Tensió i Instruccions Complementàries. 
- Reial Decret 314/2006 de 17 de març de 2006 pel que s’aprova el Código Técnico de 

Edificación.  
- Real Decret 1942/93 de 5 de novembre, Reglament de Instal·lacions de Protecció. 
- Ordenances Municipals vigents. 
- Real Decret 1175/1990 del 28 de Setembre per el que s'aproven les tarifes i la instrucció 

de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. 
- Llei 3/1998, de 27 de febrer de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (LIIA). 
- Decret 136/99 de 18 de maig, Reglament General de desplegament de la LIIA. 
- Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les 

activitats i instal·lacions. 
 
 
 

7. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Aquest estudi es realitzarà pel tècnic designat per la redacció dels estudis a  Ajuntament, així com 
la coordinació de la seguretat en l’obra. 
 
 
 

8. POSTA EN MARXA 

La activitat és posarà en funcionament un cop finalitzada l’obra i informat favorablement pels 
diferents ens administratius que tenen aprovar-ho. 
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Projecte d’obres per l’adequació de la nau industrial 
Situada al carrer Marcel·lí Gené, 32 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Servei de Projectes i Obres d’Urbanisme            
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

PROJECTE D’OBRES PER L’ADEQUACIÓ DE LA NAU INDUSTRIAL SITUADA AL 
CARRER MARCEL·LÍ  GENÉ, NÚMERO 32. A UN NOU ÚS PUBLICA CONCURRÈNCIA 
SOCIOCULTURAL  



 

MEMÒRIA 
 

 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

 
1.1.a Identificació de les obres 

 
El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció 
de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte d’obres per 
l’adequació de la nau industrial situada al carrer Marcel·lí Gené, número 32. A un nou ús de pública 
concurrència sociocultural, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i 
del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al 
respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s’ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l’execució de l’obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 
persones en l’execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de 
l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra la Documentació Tècnica, les premisses bàsiques per a les quals el/s 
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per 
a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 
quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici 
dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l’obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d’aplicació si n’és el cas. 
 
Els treballs previstos a la Documentació tècnica, són les següents: 
 

 0.0 Desmuntatges, Enderrocs i Gestió de Residus 
 0.1 Manyeria 
 0.2 Ram de Paleta 
 0.3 Tancaments i divisòries 
 0.4 Revestiments 
 0.5 Tancaments i divisòries practicables 
 0.6 Instal·lacions elèctriques 
 0.7 Instal·lacions d’enllumenat 
 0.8 Instal·lacions  contra incendis 
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1.1.b Descripció General de les obres 
 
 
L’objecte d’aquest projecte es la descripció de totes les obres i instal·lacions necessàries per donar 
compliment a les normatives que li son d’aplicació per adaptar l’actual nau industrial situada al carrer 
Marcel·lí Gené, número 32 en un edifici que disposi d’una sala polivalent per realitzar activitats de  pública 
concurrència  (SOCIOCULTURAL). 
 
El compliments de les normatives que li son d’aplicació, estan definits en el Projecte per la LLicencia 
Municipal Ambiental redactat pel Sr. Jordi Miró Surroca (enginyer tècnic municipal) i que s’adjunta en 
aquest projecte com ANNEX. 
 
De forma resumida, les obres més importants a executar son les següents: 
 

a) Subministrament i col·locació de la fusteria exterior necessària per donar complimenta a la 
normativa d’evacuació (8 portes de 1,10 ml d’amplada); També es contempla el 
subministrament i la col·locació d’un nou revestiment d’acabat de la façana principal amb 
planxa ondulada d'acer galvanitzada i lacada col·locada amb rastells. 

 
b) L’execució d’una nova distribució interior de la nau per crear els espais necessàries per donar 

compliment a les normatives que li son d’aplicació per adaptar l’actual nau industrial situada al 
carrer Marcel·lí Gené, número 32 en un edifici que disposi d’una sala polivalent per realitzar 
activitats de  pública concurrència  (SOCIOCULTURAL); així com per donar servei a les necessitats 
indicades des del Servei de Infància i Joventut de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Tots 
aquest nous espais esta descrits en els quadre de superfícies dels nous espais interiors de la nau, 
així com en tota la documentació gràfica del projecte: 

 
 

QUADRE DE SUPERFICIES  DELS NOUS ESPAIS INTERIORS DE LA NAU 
Zona públic  189,20 m2 
Barra Bar – Taula de So 27,30 m2 
Escenari 40,50 m2 
Passadís evacuació 67,12 m2 
Passadís accés Lavabos 21,77 m2  
Servei Dones 17,27 m2 
Servei Homes 12,92 m2 
Servei adaptat 4,86 m2 
Passadís Reto Escenari 19,10 m2 
Magatzem 20,55 m2 
Magatzem Neteja 3,35 m2 
Servei Reto Escenari 2,50 m2 
BACKSTAGE 6,50 m2 
Oficina 4,80 m2 
TOTAL  436,47 m2 
 



 
 

c) Subministrament i col·locació de les Instal·lacions necesaries per donar complir del CTE i els 
diferents documents bàsics per adaptar l’actual nau industrial situada al carrer Marcel·lí Gené, 
número 32 en un edifici que disposi d’una sala polivalent per realitzar activitats de  pública 
concurrència  (SOCIOCULTURAL). En particular serà necessari; la renovació d’aire, la detecció i 
extinció d’incendis i les elèctriques per acomplir amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió, 
a part de les bàsiques de fontaneria i sanejament. 

 
 

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

Promotor : Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
NIF           : P-0830800-I 
Adreça                 : Plaça de la Vila, 8 
Població              : Vilanova i la Geltrú 

 
 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI BÀSICDE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.B.S.S. : Alejandro Galofré Rodríguez 
Titulació  : Arquitecte Tècnic 

 
  

4. DADES DEL DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 
 

  
4.1. Autor/s  
 

Autor de la Doc. Tècnica: Jordi Miralles Tintoré, arquitecta municipal 
Alejandro Galofré Rodríguez, arquitecte tècnic municipal 
Jordi Miró Surroca, enginyer tècnic municipal 

  
  

4.2. Coordinador de Seguretat durant l’execució de l’obra. 
 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

 
Alejandro Galofré Rodríguez, arquitecte tècnic municipal 

  
  

4.3. Tipologia de l'obra 
 

L’objecte d’aquest projecte es la descripció de totes les obres i instal·lacions necessàries per donar 
compliment a les normatives que li son d’aplicació per adaptar l’actual nau industrial situada al 
carrer Marcel·lí Gené, número 32 en un edifici que disposi d’una sala polivalent per realitzar 
activitats de  pública concurrència  (SOCIOCULTURAL). 
 

 
4.4. Situació 
 

Emplaçament      : Carrer Marcel·lí Gené. 32 
Població              : Vilanova i la Geltrú 

 
  

4.5. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : A la mateixa obra 
Electricitat             : A la mateixa obra 
Sanejament : A la mateixa obra 

 



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

AJUNTAMENT    93 896 73 00 
POLICIA LOCAL    900 700 091 
EMERGÈNCIES    112 
CAP RIBES    93 896 26 86 
CAP ROQUETES   93 814 51 82 
URGÈNCIES  AMBULÀNCIA   061 
HOSPITAL SAN ANTONI   93 893 16 16 
HOSPITAL SANT CAMIL  93 896 00 25 
POLICIA NACIONAL   091 
BOMBERS    93 815 00 80 

  
4.7. Pressupost d'execució material  
 

El Pressupost d’Execució total per contracte que figura a la Documentació Tècnica és de 
129.619,06€ (CENT VINT-I-NOU MIL SIS-CENTS DINOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS, IVA INCLÒS). 

 
4.8. Termini d'execució 
 

Es preveu que la durada de les obres, des de la senyalització inicial fins a l'acabament de les 
mateixes una vegada realitzada la neteja final, sigui de 4 mesos si no hi ha cap causa major que 
ho impedeixi.  
 

4.9. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 
  

4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a manya 
Oficial 1a col·locador 
Oficial 1a guixaire 
Oficial 1a fuster 
Oficial 1a pintor 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a lampista 
Ajudant col·locador 
Ajudant fuster 
Ajudant pintor 
Ajudant de manya 
Ajudant electricista 
Ajudant lampista 
Ajudant 
Manobre 
Manobre guixaire 
Manobre especialista 
Coordinador d’activitats preventives 
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4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A PORTES 
BASTIMENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS 
FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS 
GESTIÓ DE RESIDUS DE DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
GUIXOS 
LAMINES I LLOSETES DE PVC HETEROGENI 
MATERIAL DE PREVENCIÓ EN LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS SINTETICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
MATERIALS DE PREVENCIÓ PER A ÚS DE MAQUINÀRIA 
MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L’APARELL OCULAR 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L’APARELL RESPIRATORI 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL CAP 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
MATERIALS PER A PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 
MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 
MATERIALS PER AL REBLERT DE JUNTS 
MORTERS AMB ADDITIUS 
PASSAMANS PER A BARANES 
PASTES ELASTOMÈRIQUES 
PEDRES NATURALS 
PERFILS METÀL·LICS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
PINTURES, PASTES I ESMALTS 
PLAFONS 
PLANXES I PERFILS D’ACER 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
PLAQUES SINTÈTIQUES PER A REVESTIMENTS 
PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
PUNTALS 
ROBA DE TREBALL 
SOCOLS DE FUSTA 
SÒCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
SUPERMAONS 
TAULERS DE FUSTA 
TAULONS 
TOTXANES 
TUBS D’ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA 
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 



 
4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Compressor amb dos martells pneumàtics 
Camió per a transport de 7 t 
Camió cistella de 10 m d’alçària com a màxim 
Subministrament i recollida de residus amb contenidor, de 4 a 6 m3 de capacitat 
Formigonera de 165 l 
Màquina tallajunts 
Martell trencador manual 
Remolinador mecànic 
Regle vibratori 
Polidora 
Talladora amb disc de carborúndum 
Màquina taladradora 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 

 
 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  
5.1. Instal·lació elèctrica d'obra 
 

No caldrà instal·lació provisional d’obra ja que es farà servir la de l’edifici atenent a la potència 
existent de cada circuït elèctric i sota supervisió de l’instal·lador autoritzat contractat per l’empresa 
adjudicatària, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
S’assegurarà que la instal·lació elèctrica existent disposi d’una xarxa de protecció de terra mitjançant 
cable de coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul 
del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 
 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 
 

 Quadre General 
 
Caldrà comprovar, per part de l’instal·lador de l’adjudicatari: 
 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió 
al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 
Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 
inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78  
 Estarà protegida de la intempèrie. 
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 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
 Conductors 
 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 

zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 

connexió, retorciments i embetats. 
 
 Quadres secundaris 
 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional 

dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
 Connexions de corrent 
 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips 

de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional  
 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la 

virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 



inaccessibilitat a les persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 

suport de sustentació. 
  

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

No caldrà instal·lació provisional d’obra ja que es farà servir la xarxa d’abastament d’aigua de 
l’edifici. Si cal però, el Contractista Principal realitzarà les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 
col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació 
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament 
dialèctric en les zones necessàries. 

  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Pel tipus de treballs a realitzar, no s’ha tingut en compte ja que no serà necessari. 
  

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 
risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a 
usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, 
vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació 
adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 

del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 
explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-
AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos 
inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs 
de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
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d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 

connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències 
de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta 
a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així 
la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, 
la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres 
en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals 
estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així 
com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En 
el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 

 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
No es contempla la necessitat atès que l’edifici ja en disposa, cas que calgui reforçar les mesures durant 
l’obra, cal tenir present els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors: 
 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 

pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 

probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

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

  
6.1. Serveis higiènics 
 



 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 2 persones. 
 
 Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 
25 persones 
 
 Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  

6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

  
6.4. Local de descans 
 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més 
pròxim possible al menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

  
6.5. Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un 
mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de 
primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 
 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels 
llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera 
forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons 
dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, 
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aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes 
elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, 
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 

  
 

7. ÀREES AUXILIARS 
 

  
7.1. Centrals i plantes 
 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als 
seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada 
mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, 
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de 
gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o 
plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del equip, es disposarà 
de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en 
previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la 
sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana 
perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida 
mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 



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

  
7.2. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de 
pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 
amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos 
principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de 
materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m 
(comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels 
equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran 
apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals 
suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del 
paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. 
La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 
lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de 
màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o 
plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en 
la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que 
s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

  
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 
inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
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De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

  
 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

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

  
 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials 
emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als 
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquesta Documentació Tècnica, els paràmetres 
de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan 
referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors 
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació 
mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  
9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les 
mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 



 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura 

de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la 
prohibició de fumar. 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
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Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara 
de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les 
mucoses de les vies respiratòries. 

  
 

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

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

  
10.1. Serveis afectats 
 

El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars 
d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per 
mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 

  
10.2. Servituds 

 
El Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les 
despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.3. Característiques meteorològiques 
 

Es tracta de treballs a l’interior d’un edifici existent. No pertoca en aquest tipus d’actuació. 
  

10.4. Característiques del terreny 



 
No pertoca en aquest tipus d’actuacions. 
 

10.5. Característiques de l'entorn 
 

Donat que es treballa a la via publica, abans d’iniciar els treballs serà necessari senyalitzar 48 hores 
abans als veïns la necessitat d’inici d’obres. Per fer les obres es tancarà tot el perímetre d’actuació i 
es tallarà el trànsit si fos el cas. Tots els materials estaran balisats i senyalitzat correctament, es 
donarà prioritat al vianants sobres les obres. Es desenvoluparà en el PSS les mides que es faran servir 
per cada pas de vianants. 

  
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
DIVISÒRIES ( OBRA ) 
DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 

AÏLLAMENTS I JUNTES 
AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU ) 
AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERÀMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 
REVESTIMENTS DECORATIUS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERÀMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. ) 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT 
INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT 

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
APARELLS 

ENDERROCS 
 
 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 
24 d’octubre). 

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

  
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

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

  
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte a 
altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de redacció de la documentació tècnica, un 
programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació 
previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el la Documentació Tècnica i en el present 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 

CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre 
d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els 
„Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  
„Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i 
Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes 
Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  
14.1. Agents atmosfèrics 
 

Es tracta d’unes actuacions a l’interior d’un edifici. 
  



14.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-
se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 
ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, 
es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals 
com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de 
materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes 
exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales 
de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i 
banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en 
màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades 
exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina 
en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, 
tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, 
tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o 
màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències 
visuals molt altes. 

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

  
14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 
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Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

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

14.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 
Rinitis 
Asma bronquial 
Bronquitis destructiva 
Bronquitis crònica 
Efisemes pulmonars 
Neumoconiosis 
Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que 
excedeix a les competències del present Estudi Bàsicde Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat 
per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 
ve donat per la fórmula: 



 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se 
fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 
Escombrat i neteja de locals 
Manutenció de runes 
Demolicions 
Treballs de perforació 
Manipulació de ciment 
Raig de sorra 
Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
Esmerilat de materials 
Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
Plantes de matxuqueix i classificació 
Moviments de terres 
Circulació de vehicles 
Polit de paraments 
Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de 
tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

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

  
14.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
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bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 

d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria.   

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en la Documentació Tècnica en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

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

  
14.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per 
això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, 
ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, 
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en 
ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a 
la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de 
considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 



pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la 
pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre 
llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, 
laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la 
intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 
haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a 
terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta 
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a 
la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de 
protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. 
En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit 
admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux 
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a 
una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 
estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants 
de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a 
una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de 
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resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 
fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador 
d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren 
en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de 
soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, 
tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de 
l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 
cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, 
tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 
particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment 
perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del 
mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un 
risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en 
el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes 
següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; 

es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de 
centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix 

a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però 

no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden 

causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de 
l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb 
mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador 
d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 
radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 



perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a 
les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 
mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 
possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que 
pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes 
en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés 
al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció 
especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea 
de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se 
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. 
En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe 
de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea 
de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran 
sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no 

es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc 
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de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 

escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la 
classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En 
aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

  
14.7. Radiacions ionitzants 
 

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

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o 
en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús 

de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 

generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 

metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 



l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell 
de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica 
propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs 
de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una 
certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests 
nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de 
central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems 
per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els 
comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància 
de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima 
autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al 
quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 
d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos 
massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 
densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en 
una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el 
contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial 
cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 
metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 

  
 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 
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material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior 

del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui 
la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

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

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

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

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

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

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 
al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols 
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu 
de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 



4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 

càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests 
valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui 
conegut o convingut per l’equip. 

  
 

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 
riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint 
les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de 
cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució de la present Documentació Tècnica, són els 
indicats a continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista a la documentació tècnica, per a protecció de caigudes a 

diferent nivell 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

  
 

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

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



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
Projectes d’obres per l’adequació de la Nau Industrial 
Situada al carrer Marcel·lí Gené, 32 
 

  
Plaça de la Vila 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat                                                                                                                                    31 
    
 

és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució de la present Documentació Têcnica són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
 
 

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la 
zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 
(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 
seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material de la present Documentació Tècnica els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  

 
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 



desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 

riscos especials. 
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 
 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 
l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, 
o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present Estudi Bàsic de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 
preventiu: 

  
  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el 
primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de 
la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Aquesta 
distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan 
aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació 
d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No 
és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se 
senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el 
tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
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preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi Bàsicde 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que 
no s’hagin pogut eliminar. 

  
 

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en 
compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que 
correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat 
i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la 
circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació 
de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que 
correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 



“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
 

  
21.1. Normes de Policia 
 

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

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 

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

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 

una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 

pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre 
(1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu 
propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres 
que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de 
càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 



cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 
tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o 
elements tradicionals de delimitacions provisionals de 
zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
 Accés a l’obra 
 

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

  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra 
per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un 
espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 
programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i 
transport interior de l’obra. 
 

 
 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que 
correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí 
pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
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descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant 

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

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís 
especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o 
en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

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

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

realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a 
mínim, del pla de la bastida. 



 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i 
la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, 
amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que 

es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues 
i descàrregues. 

  
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 
deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 
dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera 
de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es 
netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

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

  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

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

(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels 
dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres 
(0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser 
superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 
protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 

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



La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle 

de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir 

una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, 
en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui 
produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de 
baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència 
de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és 
de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 
de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les 
següents condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 

m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és 

de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant 
un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
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desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra 
o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

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

  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 
pels voltants de l'obra: 



 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

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

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que 
avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, 
expressament per a aquesta funció. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  
 

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 
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25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 

 
  

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D’EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D’IL·LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L’EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /10 /12 
/25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l’entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d’escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d’auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoblable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d’escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 

H1461110 u Parella de botes d’aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons ONEGEN ISO 20344, ONEGEN ISO 20345, 
ONEGEN ISO 20346 i ONEGEN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d’impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons ONEGEN 344, ONEGEN 344/A1, 

1 /2 /6 /10 /12 
/17 /25 



ONEGEN 344-2, ONEGEN 345, ONEGEN 345/A1, ONEGEN 345-2, ONEGEN 346, 
ONEGEN 346/A1, ONEGEN 346-2, ONEGEN 347, ONEGEN 347/A i ONEGEN 
347-2 

H1474600 u Cinturó anticipació, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema antisigma compost per un arnès antisigma amb tirants, bandes 

secundàries, bandes conglutines, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d’ajust, element dorsal d’enganxament d’arnès antisigma i 
sivella, incorporat a un subsistema antisigma de tipus lliscant sobre línia 
d’ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat segons ONEGEN 361, ONEGEN 
362, ONEGEN 364, ONEGEN 365 i ONEGEN 353-2 

1 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons ONEGEN 340 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l’esquena, homologada 
segons ONEGEN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons ONEGEN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d’operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d’amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d’alçada, sostre de xapa d’acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d’amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l’obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrere 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
10 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d’acer galvanitzat, d’amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d’acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d’acer galvanitzat, d’amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d’acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d’excavacions, d’alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d’amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 2 
H6452131 m Tanca d’alçària 2 m, de planxa nervada d’acer galvanitzat, pals de tub d’acer 

galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d’acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1 /2 /6 /10 /12 
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circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /10 /12 /14 
/25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 
HBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable 25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d’utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l’aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l’activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
 

  
E03.E04 ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
REALITZACIÓ D’ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D’ELEMENTS 
CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D’OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D’ESTREPS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D’OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D’OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D’OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS PUNXANTS 
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D’EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PROCESSOS D’AJUSTAMENT DE PECES 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D’EINES I MATERIAL  



14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L’EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d’il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, 
homologat segons UNE-EN 397 

1 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

13 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 
1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /9 /10 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, 
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, 
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

11 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
25 
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H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 /9 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

1 /2 /4 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 1 /4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 9 /13 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 

1 



mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /6 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 /10 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /9 /11 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
 

E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA 

TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS DE SOLDADURES  
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: SOLDADURES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/15 /16 /20 /21 
/25 



H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, 
homologat segons UNE-EN 397 

1 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /13 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 /19 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/20 /21 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /9 /10 /11 
/20 /21 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, 
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, 
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

10 /15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 

1 
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sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348 

16 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

19 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 /9 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

1 /2 /4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 1 /4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 



HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 9 /13 /15 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 /21 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 4 /6 /25 
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d'accionament manual 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 

fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /9 /11 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 



I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
19 /20 /21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura 
de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 1731 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

13 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 2 



HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 /17 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /18 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 

de 3 mm de gruix 
16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 
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H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 /11 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E06.E02 TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, SANDWICH ) 
TANCAMENTS EXTERIORS AMB PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 



 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS I ESPECEJAMENT EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: APLEC A L'ÀREA DE TREBALL 

MANIPULACIÓ PLAFONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA METALLS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

POLS DE TALL DE MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, ADHESIUS 
PIGMENTS, MÀSTICS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura 
de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 1731 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

15 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 18 
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UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 

beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, 
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, 
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

15 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/15 /16 /17 /18 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

11 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

13 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 2 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 /17 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 



HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 

de 3 mm de gruix 
16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /15 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 4 /6 
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blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREADE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 



 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura 
de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 1731 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /17 /18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 14 
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exteriors 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 

0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

13 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 /2 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 

de 3 mm de gruix 
16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 

1 



forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
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I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E06.E05 DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX A BASE DE PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS ENTRE SI 
O A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALL, MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: EN MANS I PEUS AL MANIPULAR MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TALL DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I COLES 
PIGMENTSI MÀSTICS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /18 

H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura 
de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades 
segons UNE-EN 1731 

10 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

10 /11 

H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16 



turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /17 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /16 
/17 /18 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

11 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

13 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 2 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 

de 3 mm de gruix 
16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
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HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 



I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
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E07.E03 AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU ) 
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE MATERIALS ELABORATS EN OBRA A 
BASE DE MORTERS, ESPUMES I GRANULATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL MANIPULAR MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 

 Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 



amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 /18 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 /18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 



I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE FIBRES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 

10 
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UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

13 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 13 



HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 /4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 
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45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 

 
  

 
E08 REVESTIMENTS 
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER  ARREBOSSATS, 
ENGUIXATS I ESTUCATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 



 Situació: ITINERARIS A OBRA 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 
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H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
11 

H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 
blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 /13 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 
de cavallets 

13 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /17 /18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 



HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS 
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 



4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 

EINES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: RADIAL 

SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /11 /14 
/18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, 
homologat segons UNE-EN 397 

1 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 
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H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

4 /6 /9 /10 /11 
/14 /18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /17 /18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 



HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E08.E03 CEL RASOS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI CEL RASOS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 
 



13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

4 /9 /10 /14 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
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entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 
de cavallets 

13 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /9 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /9 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 

1 



mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
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I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria 
i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 14 



niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 /13 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de 

fusta 
4 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /9 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
Projectes d’obres per l’adequació de la Nau Industrial 
Situada al carrer Marcel·lí Gené, 32 
 

  
Plaça de la Vila 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat                                                                                                                                    89 
    
 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 /18 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 1 



blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

 
  

E08.E05 REVESTIMENTS DECORATIUS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS I VERTICALS, DE DIFERENTS MATERIALS I APLICACIONS, AMB UN 
ACABAT INDIVIDUALITZAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA, PERÍMETRE DE SOSTRES I VORES DE FORATS 
D'ESCALA 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

EXECUCIÓ D'ESCALES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
Projectes d’obres per l’adequació de la Nau Industrial 
Situada al carrer Marcel·lí Gené, 32 
 

  
Plaça de la Vila 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat                                                                                                                                    91 
    
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES DE TALL 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
PROCESSOS D'AJUST I COL.LOCACIÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA 

MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I/O MATERIALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: COLES, MÀSTICS 

AMBIENTS POLSSOSOS 
TALLS D'ELEMENTS EN SEC 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERATS, COLES, DISSOLVENTS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS AMB MATERIALS COMBUSTIBLES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES DE MANUTENCIÓ, COL.LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA I ALÇADA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /18 /21 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, 
homologat segons UNE-EN 397 

1 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 /26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 

1 /2 



346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

4 /6 /9 /10 /11 
/14 /18 /21 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /18 /21 
/25 

H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 
blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

14 /18 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 /13 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /17 /18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 /25 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4 
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HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

21 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl.lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

17 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 

25 



el desmuntatge inclòs 
HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 

prefabricada, muntatge i desmuntatge 
25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 /21 /25 /26 
/27 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 /21 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 /21 /25 /26 
/27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /9 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
6 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
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I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, 
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIUS PER A FORMIGONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /16 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 25 



400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 

amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 1 
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seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 17 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
10 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
1 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 1 



perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 

de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBB21851 u Placa amb pintura reflectant de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs 
10 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /9 /11 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 

14 



maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 /13 /17 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 11 /18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
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HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

4 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 /10 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

18 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 

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



I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

 
  

E09.E03 PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. ) 
PAVIMENTS SINTÈTICS EN ROTLLES O LLOSETES DE PVC, DE GOMA I DE SURO, ADHERITS I DE MOQUETES 
ADHERIDES I TENSADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EJECUCIÓN ESCALERAS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: COLES, MÀSTICS 

PULIT EN SEC - POLS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: COLES, MÀSTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /18 
/21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

18 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /18 
/21 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /16 
/18 /21 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 16 



de 3 mm de gruix 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA003 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

9 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /9 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
6 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

 
 

 
E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E02 TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'INTERIOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I TALL DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL, POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 



 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

 
  

E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES FORADADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTOS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 



 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 16 
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de protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col.locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 4 /6 



blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

 
  

 
E11 ENVIDRAMENTS 
E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES 
COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

AL MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 

rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X069 u Ventosa de seguretat per a la manipulació de vidres 4 /9 /13 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
16 



cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl.lics horitzontals, d'alçària 1 
m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /17 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

16 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /9 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
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I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

 
  

 
E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS 

BUNERES, ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, ARQUETES 
SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENFONSAMENT DE TERRES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES I RESINES 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 

10 /18 



segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /9 /10 /11 
/24 /25 

H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

11 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

11 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 /24 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors i tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a 
senyalista de protecció en treballs a la intempèrie, homologada segons UNE-EN 
340 i UNE-EN 471 

25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
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HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
3 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 
H16C1003 u Detector de gasos portàtil 17 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

11 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

3 /6 /11 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 



vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /9 /11 
HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS ) 
XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA 

DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS  
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PROCÉS DE ANCORATGES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
TALL MATERIAL CERAMICO 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS 

COLES 
TALL DE MATERIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
CIMENTS 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /15 /16 /24 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/24 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 /24 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /15 /18 /24 



344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /15 /16 /18 
/24 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 10 /17 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
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HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 /6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 
H16C1003 u Detector de gasos portàtil 17 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /16 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /15 /16 
/17 /18 /24 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /15 /16 
/17 /18 /24 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /15 /16 
/17 /18 /24 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 



I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 

 
  

E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIALS MAL APLEGATS 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 

ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 

REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  
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17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: COLES 

POLS 
GASOS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLA 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /9 /10 /11 
/24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

11 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 



H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 

tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
3 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 /25 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 
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H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 
H16C1003 u Detector de gasos portàtil 17 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

3 /11 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 

 
  

 
E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 



 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 

DES D'ESCALES MANUALS 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 

EINES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MATERIALS I EINES ACOPIATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

MANIPULACIÓ D'EINES 
DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: ÚS DE RADIAL 

EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 
PERFORADORES EN PARETS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN 

LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LLOCS TANCATS 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS 

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 
 Situació: GASOS SOLDADURA 

REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: FUITES DE GAS 

BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 

 

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS) 

PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

20 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
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H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H144JA20 u Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per a ambients 
amb un nivell d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat, regulador de pressió positiva, 
avisador acústic a 50 bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de 45 minuts, 
vàlvula d'exhalació 

21 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /11 
/20 /21 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
6 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 1 



doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

20 /21 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 /21 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 17 /21 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
1 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 

1 
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tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 /20 /21 
H16C1003 u Detector de gasos portàtil 17 /20 /21 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 /11 /20 /21 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /6 /11 /15 
HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 

suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 



I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

 
  

 
E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL  
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EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 18 



UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 

de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
4 
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(HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
1 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 1 



fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 /20 /21 
H16C1003 u Detector de gasos portàtil 17 /20 /21 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4 /11 /12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 /11 /12 /18 
/20 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
18 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 
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treball específic 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

 
  

E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 



11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 /12 
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H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 

4 



entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
1 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 
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H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 /20 /21 
H16C1003 u Detector de gasos portàtil 17 /20 /21 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4 /11 /12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 /11 /12 /18 
/20 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
18 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 



I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

 
  

 
E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
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11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 14 



0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
1 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

11 

HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de 
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 



I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
14 
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maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 

4 



reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 14 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
1 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 4 
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d'accionament manual 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 

fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I 
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 



 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MATERIALS PESANTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 
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H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348 

10 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
1 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 



HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 
llargària 

16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4 /11 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 /11 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  



 
 
E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
E20.E01 APARELLS 
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
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H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X064 u Cinturó portaeines 1 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
1 



12 mm, amb el desmuntatge inclòs 
H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /2 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 4 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 4 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
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I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
 

 
  

E22.E03 MUNTATS SUPERFICIALMENT 
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR ELS MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 



H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
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HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
4 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 



I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
  

 
E23 EQUIPAMENTS 
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL 

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 
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H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 /11 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida 

de cavallets 
13 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 

a la barana 
4 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 



H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
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HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
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HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
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HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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26. Signatures 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, juny de 2020 


