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Amidaments 



RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

AMIDAMENTS Data: 24/05/12 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 01  IMPLANTACIÓ D'OBRA

1 KB93U003 u Rètol d'obra 1,5x1,5 m, amb planxes d'alumini pintades i retolades segons la normativa de senyalització d'obres,
fixat al suport

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl�lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col�locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana llevant 1,000 25,000 6,000 150,000 C#*D#*E#*F#

2 Claustre 1,000 8,500 3,000 25,500 C#*D#*E#*F#

3 Accés coberta església 1,000 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,500

3 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col�locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana llevant 1,000 25,000 6,000 90,000 13.500,000 C#*D#*E#*F#

2 Claustre 1,000 8,500 3,000 90,000 2.295,000 C#*D#*E#*F#

3 Accès coberta església 1,000 3,000 10,000 30,000 900,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16.695,000

4 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ala llevant 2,000 24,000 4,850 232,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 232,800

5 H151AJSP m2 Protecció provisional de la teulada del claustre amb taulons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Claustre 1,000 17,000 4,000 68,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

6 H15118SP m2 Protecció de les cobertes amb tendals de lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de
subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ala llevant 2,000 24,000 4,850 232,800 C#*D#*E#*F#

Euro



RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

AMIDAMENTS Data: 24/05/12 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 232,800

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 02  ENDERROCS, ARRENCADES I DESMUNTATGES

1 K2194421 m2 Arrencada i extracció de rajola ceràmica tipus tova (rajola de Sant Genis) col�locada amb morter de ciment amb
mitjans manuals. S'inclou el repicat, el transport a través de coberta fins a la bastida posterior, transport amb
carretó fins a contenidor o camió al pati exterior. Treballs a més de 3m d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ala llevant 1,000 24,000 4,850 116,400 C#*D#*E#*F#

2 1,000 24,000 4,850 0,300 34,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,320

2 KXSC5P1A m2 Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, a efectuar per restaurador conservador, amb mitjans manuals,
supervisió arqueològica, documentació, numeració, neteja i aplec de material .Treballs a més de 3m. d'alçaria
amb arnés enganxat a línia de vida, a realitzar per personal aprovat prèviament per la direcció facultativa de
l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ala llevant 1,000 24,000 4,850 0,700 81,480 C#*D#*E#*F#

2 1,000 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,480

3 K1A2U200 m3 Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de dimensions 0.5x0.5x0.5 m, excavada amb
mitjans manuals per nivells naturals o artificials segons mètode arqueològic, presa de dades per a informe final,
retirada de paviment i reblert amb productes procedents de l'excavació sense compactat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 0,500 0,500 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

4 K1RA0002 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, càrrega sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 K1RAZ002 m2 Neteja de plantes i herbes de superfície de murs, aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur de llevant 1,000 15,000 0,800 12,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 20,000 1,500 30,000 C#*D#*E#*F#

3 Murs forn 1,000 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#

4 1,000 5,000 0,750 3,750 C#*D#*E#*F#

5 1,000 2,000 0,600 1,200 C#*D#*E#*F#

Euro



RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

AMIDAMENTS Data: 24/05/12 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 54,450

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 03  CONSOLIDACIÓ DE MURS DE L'ENTORN

1 K4GRS3CD m3 Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria amb pedres de recupedació col�locades amb morter
mixt de ciment blanc 1:1:7, seguint les proporcions i disposició paraments originals. Treballs a fer per personal
aprovat prèviament per la direcció facultativa de les obres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur de llevant 0,400 15,000 0,800 0,500 2,400 C#*D#*E#*F#

2 0,400 20,000 1,500 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Murs forn 0,400 5,000 1,500 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#

4 0,400 5,000 0,750 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#

5 0,400 2,000 0,600 0,500 0,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,890

2 K4GRQ2SP m2 Reparació puntual, amb restitució de petits volums de pedra, amb sanejament repicat i substitució de rejuntats
de morter en mal estat. Treballs a fer per personal aprovat prèviament per la direcció facultativa de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur de llevant 1,000 15,000 0,800 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 20,000 1,500 0,500 15,000 C#*D#*E#*F#

3 Murs forn 1,000 5,000 1,500 0,500 3,750 C#*D#*E#*F#

4 1,000 5,000 0,750 0,500 1,875 C#*D#*E#*F#

5 1,000 2,000 0,600 0,500 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,225

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 04  COBERTA ALA LLEVANT

1 K7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col�locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ala llevant 2,000 24,000 4,850 232,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 232,800

2 K5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ala llevant 2,000 24,000 4,850 232,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 232,800

3 K7613A16 m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil),
col�locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla de cautxú
EPDM

Euro



RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

AMIDAMENTS Data: 24/05/12 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ala llevant 2,000 24,000 4,850 1,000 232,800 C#*D#*E#*F#

2 1,000 24,000 1,200 1,000 28,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,600

4 KSZ16ASP m2 Capa de protecció amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, de 4
cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ala llevant 2,000 24,000 4,850 232,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 232,800

5 K4BDDA66 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ala llevant 2,000 24,000 4,850 2,000 465,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 465,600

6 K52PU001 m2 Muntatge de coberta de llosa de pedra procedent del desmuntatge, a realitzar per restaurador conservador,
col.locada i rejuntada amb calç hidràulica tipus Biocalce o equivalent. Treballs a fer per personal aprovat
prèviament per la direcció facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ala llevant 1,000 24,000 4,850 0,700 81,480 C#*D#*E#*F#

2 1,000 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,480

7 K52PU003 m2 Restauració de lloses de pedra trencades o fragmentades en el desmuntage de la coberta, a realitzar per
restaurador conservador. Treballs a fer per personal aprovat prèviament per la direcció facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,750 22,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,750

8 K5221BMK m2 Teulada de teula àrab ceràmica, de fabricació manual, antiga, de 25 peces/m2, com a màxim, col�locada amb
morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Material aprovat prèviament per la direcció
facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ala llevant 1,000 24,000 4,850 116,400 C#*D#*E#*F#

2 1,000 24,000 4,850 0,300 34,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,320

9 K52PU002 m Muntatge de carener de llosa de pedra procedent del desmuntatge, a realitzar per restaurador conservador,
col.locada i rejuntada amb calç hidràulica tipus Biocalce o equivalent. Treballs a fer per personal aprovat
prèviament per la direcció facultativa de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro



RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

AMIDAMENTS Data: 24/05/12 Pàg.: 5

1 1,000 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

10 K5ZDU003 m Minvell fixat al parament, de planxa de coure d'1 mm de gruix, preformada i de 90 cm de desenvolupament,
col�locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ala llevant 1,000 24,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 05  TRACTAMENTS CROMÀTICS COBERTA ESGLÉSIA

1 K45RU5SP m2 Neteja general de la superfície mitjançant raspallat, eliminació i/o bufat de restes de material desprès, pols,
taques i greixos, a realitzar per restaurador conservador. Treballs a fer per personal aprovat prèviament per la
direcció facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta església 2,000 17,830 12,870 458,944 C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,580 5,000 7,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 466,844

2 KS79U1SP m2 Aplicació general de dues capes amb consolidant de silicat pur, tipus Biocalce o equivalent, per a preparació de
la superfície, a realitzar per restaurador conservador. Treballs a fer per personal aprovat prèviament per la
direcció facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta església 2,000 17,830 12,870 458,944 C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,580 5,000 7,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 466,844

3 K879U1SP m2 Veladura i/o tenyit reintegrador amb aplicació de diferents capes de color amb pintura de silicat de potasi pur,
Biocalce o equivalent, mitjançant la tècnica de l'estergit aplicada per restaurador conservador. Treballs a fer per
personal aprovat prèviament per la direcció facultativa de les obres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta església 2,000 17,830 12,870 458,944 C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,580 5,000 7,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 466,844

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 06  TRANSPORT DE RESIDUS

1 K2RA7581 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Euro



RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

AMIDAMENTS Data: 24/05/12 Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rajola Sant Genís 1,000 3,658 1,200 4,390 C#*D#*E#*F#

2 Pedra 1,000 1,752 1,200 2,102 C#*D#*E#*F#

3 Morters 1,000 1,600 1,200 1,920 C#*D#*E#*F#

4 Residus de construcció 1,000 7,496 1,200 8,995 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,407

2 K2R54239 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 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rajola Sant Genís 1,000 3,658 1,200 4,390 C#*D#*E#*F#

2 Pedra 1,000 1,752 1,200 2,102 C#*D#*E#*F#

3 Morters 1,000 1,600 1,200 1,920 C#*D#*E#*F#

4 Residus de construcció 1,000 7,496 1,200 8,995 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,407

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 07  SEGURETAT I SALUT

1 H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 H1422120 U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

Euro



RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

AMIDAMENTS Data: 24/05/12 Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 H1461122 U Parella de botes d´aigua dePVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i
puntera metàl.liques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 H1473203 U Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta
estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 H147D203 U Sistema anticaiguda composat 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 retràctil, homologat segons UNE EN 361,
UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 360

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 H147RA00 M Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de D, per a sirga de cinturó de seguretat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 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
seguretathoritzontal i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

11 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

Euro



RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

AMIDAMENTS Data: 24/05/12 Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,500 36,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,500

12 H152D801 M Línia horitzontal per a l´ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 08  CONTROL DE QUALITAT

1 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 J0608405 U Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE
83-301-91 1R i UNE 83-306-85

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 J060D10C U Reconeixement escleromètric en un punt (índex de rebot), per a estudi de la qualitat d'un formigó endurit,
segons la norma UNE 83-307

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 J7V1N600 U Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeables del mateix tipus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 J7V1P600 U Inspecció de la soldadura amb tensòmetre de camp entre làmines impermeables del mateix tipus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

Euro



RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

AMIDAMENTS Data: 24/05/12 Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 J700K50P U Determinació de la resistència a la perforació per arrels d'una mostra de làmina, segons la norma UNE 53-420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 J700L50M U Determinació de la resistència a microorganismes d'una mostra de làmina, segons la norma UNE_EN ISO 846

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 J700Q700 U Extracció d'una mostra d'unió soldada entre làmines impermeabilitzants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.2.  JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/05/12 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A010A000 h Arqueòleg director 27,98000 €

A010A100 h Arqueòleg ajudant 25,66000 €

A010V050 h Conservador-restaurador 22,43000 €

A0121000 h Oficial 1a 22,06000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,06000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,06000 €

A0127000 h Oficial 1a col�locador 22,06000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 22,79000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,56000 €

A0137000 h Ajudant col�locador 19,56000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,56000 €

A0140000 h Manobre 18,28000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,50000 €



RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/05/12 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,30000 €

C1503000 h Camió grua 46,00000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

CRE23000 h Motoserra 3,10000 €

CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides 22,61000 €



RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/05/12 Pàg.: 3

MATERIALS

B.01 kg BETOPOX 92 IN (2 kg), ref. 6,01 de la sèrie Resinas, derivados epoxídicos de BETEC 14,54000 €

B0111000 m3 Aigua 1,16000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,17000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,43000 €

B0313000 t Sorra de marbre blanc 124,46000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,71000 €

B054118 u Barra roscada mètrica acer inoxidable A4.M8x110mm, ref. 9054118 de WÜRTH 2,41000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 105,75000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0533410 kg Calç hidràulica natural NHL 2 0,60000 €

B0818110 kg Colorant en pols per a morter 3,34000 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 4,37000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0A37000 u Clau coure de 3 mm de diàmetre 0,08000 €

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,65000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col�locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,14000 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

0,12000 €

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals 3,70000 €

B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre 0,11000 €

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre 0,41000 €

B2RA7581 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

78,00000 €

B522A9M0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual antiga, de 25 peces/m2, com a màxim 2,50000 €

B5ZDU010 m Peça per a minvell, de planxa de coure d'1 mm de gruix, de 90cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs

50,00000 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos

0,80000 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,14000 €

B7611A00 m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2 8,75000 €

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 0,14000 €

B7J500P0 kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM 21,94000 €

B7JZ00C0 m Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de membranes de 30 cm d'amplària 4,20000 €

B89ZNU10 l Pintura mineral al silicat d'un component, hidròfuga, amb color d'intensitat forta, per a veladura de
la pedra natural

22,50000 €

B8ZAT010 l Diluent de pintura mineral al silicat per a veladura de pedra 18,20000 €
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MATERIALS

BRLA1000 l Producte herbicida de contacte 12,32000 €

BV21760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

80,28000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060M021 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, 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

Rend.: 1,000 76,51000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,50000 = 21,45000

Subtotal: 21,45000 21,45000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 105,75000 = 15,86250

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,16000 = 0,20880

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,71000 = 25,90050

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 18,17000 = 11,81050

Subtotal: 53,78230 53,78230

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21450

COST DIRECTE 76,50880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,50880

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 110,60000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,50000 = 20,47500

Subtotal: 20,47500 20,47500

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 20,43000 = 31,25790

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 105,75000 = 21,15000

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000
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ELEMENTS COMPOSTOS

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,16000 = 0,23200

Subtotal: 88,63990 88,63990

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20475

COST DIRECTE 110,60290

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,60290

D070A6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 101,78000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,50000 = 20,47500

Subtotal: 20,47500 20,47500

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 250,000      x 0,09000 = 22,50000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 105,75000 = 26,43750

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,500      x 20,43000 = 30,64500

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,16000 = 0,23200

Subtotal: 79,81450 79,81450

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20475

COST DIRECTE 101,77750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,77750

D071L6C1 m3 Morter mixt amb ciment blanc de ram de paleta BL,
calç i sorra de marbre blanc amb colorant i 250 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 315,67000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,250 /R x 19,50000 = 24,37500

Subtotal: 24,37500 24,37500

Maquinària
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ELEMENTS COMPOSTOS

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0313000 t Sorra de marbre blanc 1,690      x 124,46000 = 210,33740

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,16000 = 0,23200

B0818110 kg Colorant en pols per a morter 5,000      x 3,34000 = 16,70000

B0532310 kg Calç aèria CL 90 250,000      x 0,09000 = 22,50000

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,250      x 160,16000 = 40,04000

Subtotal: 289,80940 289,80940

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24375

COST DIRECTE 315,66715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 315,66715

D0B34135 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 1,98000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,004 /R x 19,56000 = 0,07824

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,004 /R x 22,06000 = 0,08824

Subtotal: 0,16648 0,16648

Materials

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,100      x 1,65000 = 1,81500

Subtotal: 1,81500 1,81500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00166

COST DIRECTE 1,98314

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,98314
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PARTIDES D'OBRA

P-1 H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE EN 812

Rend.: 1,000 6,01 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 H1422120 U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l´entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE EN 167 i UNE
EN 168

Rend.: 1,000 8,33 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-3 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

Rend.: 1,000 17,14 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-4 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

Rend.: 1,000 1,94 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-5 H1461122 U Parella de botes d´aigua dePVC de mitja canya, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb
plantilles i puntera metàl.liques

Rend.: 1,000 11,10 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-6 H1473203 U Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i
anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per
al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat
segons CE

Rend.: 1,000 107,23 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-7 H147D203 U Sistema anticaiguda composat 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
retràctil, homologat segons UNE EN 361, UNE EN
362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 360

Rend.: 1,000 141,47 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-8 H147RA00 M Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de D,
per a sirga de cinturó de seguretat

Rend.: 1,000 2,59 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-9 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

Rend.: 1,000 6,10 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-10 H15118SP m2 Protecció de les cobertes amb tendals de lona de
polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals,
corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 8,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 22,06000 = 2,20600

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,28000 = 1,82800

Subtotal: 4,03400 4,03400

Materials

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre 0,250      x 0,41000 = 0,10250

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus
perimetrals

1,200      x 3,70000 = 4,44000

Subtotal: 4,54250 4,54250

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04034

COST DIRECTE 8,61684
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,61684

P-11 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 seguretathoritzontal i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 12,03 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-12 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

Rend.: 1,000 4,54 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,28000 = 1,82800

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 22,06000 = 2,20600

Subtotal: 4,03400 4,03400

Materials

B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre 2,700      x 0,11000 = 0,29700

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

1,200      x 0,12000 = 0,14400

Subtotal: 0,44100 0,44100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06051

COST DIRECTE 4,53551
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,53551

P-13 H151AJSP m2 Protecció provisional de la teulada del claustre amb
taulons

Rend.: 1,000 12,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 22,06000 = 5,51500

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,28000 = 4,57000

Subtotal: 10,08500 10,08500

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,600      x 0,43000 = 1,54800

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 211,79000 = 0,40240

Subtotal: 2,06621 2,06621

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10085

COST DIRECTE 12,25206
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,25206

P-14 H152D801 M Línia horitzontal per a l´ancoratge i desplaçament de
cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16
mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 9,14 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-15 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 2,70 €



RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/05/12 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,28000 = 1,82800

Subtotal: 1,82800 1,82800

Materials

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

0,300      x 0,14000 = 0,04200

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos

1,000      x 0,80000 = 0,80000

Subtotal: 0,84200 0,84200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02742

COST DIRECTE 2,69742
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,69742

P-16 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2

Rend.: 1,000 80,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV21760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2

1,000      x 80,28000 = 80,28000

Subtotal: 80,28000 80,28000

COST DIRECTE 80,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,28000

P-17 J0608405 U Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler)
d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la
norma UNE 83-301-91 1R i UNE 83-306-85

Rend.: 1,000 25,49 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-18 J060D10C U Reconeixement escleromètric en un punt (índex de
rebot), per a estudi de la qualitat d'un formigó endurit,
segons la norma UNE 83-307

Rend.: 1,000 5,12 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-19 J700K50P U Determinació de la resistència a la perforació per
arrels d'una mostra de làmina, segons la norma UNE
53-420

Rend.: 1,000 21,32 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-20 J700L50M U Determinació de la resistència a microorganismes
d'una mostra de làmina, segons la norma UNE_EN
ISO 846

Rend.: 1,000 40,81 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-21 J700Q700 U Extracció d'una mostra d'unió soldada entre làmines
impermeabilitzants

Rend.: 1,000 8,42 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-22 J7V1N600 U Comprovació de l'estanquitat de les unions entre
làmines impermeables del mateix tipus

Rend.: 1,000 17,95 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-23 J7V1P600 U Inspecció de la soldadura amb tensòmetre de camp
entre làmines impermeables del mateix tipus

Rend.: 1,000 17,39 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-24 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl�lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col�locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Rend.: 1,000 8,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 22,79000 = 2,73480

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 19,56000 = 4,69440

Subtotal: 7,42920 7,42920

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 32,30000 = 1,29200

Subtotal: 1,29200 1,29200
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11144

COST DIRECTE 8,83264
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,83264

P-25 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col�locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

Rend.: 1,000 0,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col�locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 0,14000 0,14000

COST DIRECTE 0,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,14000

P-26 K1A2U200 m3 Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès
històric de dimensions 0.5x0.5x0.5 m, excavada amb
mitjans manuals per nivells naturals o artificials
segons mètode arqueològic, presa de dades per a
informe final, retirada de paviment i reblert amb
productes procedents de l'excavació sense compactat

Rend.: 1,000 549,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 12,000 /R x 18,28000 = 219,36000

A010A100 h Arqueòleg ajudant 6,000 /R x 25,66000 = 153,96000

A010A000 h Arqueòleg director 6,000 /R x 27,98000 = 167,88000

Subtotal: 541,20000 541,20000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 8,11800

COST DIRECTE 549,31800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 549,31800

P-27 K1RA0002 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus,
càrrega sobre camió o contenidor

Rend.: 0,990 17,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 19,50000 = 1,96970

A0140000 h Manobre 0,1001 /R x 18,28000 = 1,84831

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 22,06000 = 2,22828

Subtotal: 6,04629 6,04629

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,100 /R x 3,10000 = 0,31313

C1503000 h Camió grua 0,100 /R x 46,00000 = 4,64646

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 60,38000 = 6,09899

Subtotal: 11,05858 11,05858

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09069

COST DIRECTE 17,19556
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,19556

P-28 K1RAZ002 m2 Neteja de plantes i herbes de superfície de murs,
aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 1,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 18,28000 = 1,09680

A0150000 h Manobre especialista 0,014 /R x 19,50000 = 0,27300

Subtotal: 1,36980 1,36980

Maquinària

CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides

0,014 /R x 22,61000 = 0,31654

Subtotal: 0,31654 0,31654

Materials

BRLA1000 l Producte herbicida de contacte 0,005      x 12,32000 = 0,06160

Subtotal: 0,06160 0,06160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02055

COST DIRECTE 1,76849
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,76849



RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/05/12 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

P-29 K2194421 m2 Arrencada i extracció de rajola ceràmica tipus tova
(rajola de Sant Genis) col�locada amb morter de
ciment amb mitjans manuals. S'inclou el repicat, el
transport a través de coberta fins a la bastida
posterior, transport amb carretó fins a contenidor o
camió al pati exterior. Treballs a més de 3m d'alçària

Rend.: 1,000 5,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,28000 = 5,48400

Subtotal: 5,48400 5,48400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08226

COST DIRECTE 5,56626
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,56626

P-30 K2R54239 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 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 9,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,286 /R x 32,30000 = 9,23780

Subtotal: 9,23780 9,23780

COST DIRECTE 9,23780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,23780

P-31 K2RA7581 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 13,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B2RA7581 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi

0,170      x 78,00000 = 13,26000



RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/05/12 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 13,26000 13,26000

COST DIRECTE 13,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,26000

P-32 K45RU5SP m2 Neteja general de la superfície mitjançant raspallat,
eliminació i/o bufat de restes de material desprès,
pols, taques i greixos, a realitzar per restaurador
conservador. Treballs a fer per personal aprovat
prèviament per la direcció facultativa.

Rend.: 1,000 2,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col�locador 0,080 /R x 19,56000 = 1,56480

A010V050 h Conservador-restaurador 0,050 /R x 22,43000 = 1,12150

Subtotal: 2,68630 2,68630

COST DIRECTE 2,68630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,68630

P-33 K4BDDA66 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 2,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 22,06000 = 0,26472

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 19,56000 = 0,23472

Subtotal: 0,49944 0,49944

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,09000 = 0,01308

D0B34135 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

1,000      x 1,98314 = 1,98314

Subtotal: 1,99622 1,99622

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00749

COST DIRECTE 2,50315
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,50315
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PARTIDES D'OBRA

P-34 K4GRQ2SP m2 Reparació puntual, amb restitució de petits volums de
pedra, amb sanejament repicat i substitució de
rejuntats de morter en mal estat. Treballs a fer per
personal aprovat prèviament per la direcció facultativa
de l'obra.

Rend.: 1,000 29,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,750 /R x 22,06000 = 16,54500

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,28000 = 9,14000

Subtotal: 25,68500 25,68500

Materials

D070A6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,030      x 101,77750 = 3,05333

Subtotal: 3,05333 3,05333

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,77055

COST DIRECTE 29,50888
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,50888

P-35 K4GRS3CD m3 Reparació amb reposició de peces, de paret de
maçoneria amb pedres de recupedació col�locades
amb morter mixt de ciment blanc 1:1:7, seguint les
proporcions i disposició paraments originals. Treballs
a fer per personal aprovat prèviament per la direcció
facultativa de les obres.

Rend.: 1,000 437,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 9,000 /R x 22,06000 = 198,54000

A0140000 h Manobre 9,000 /R x 18,28000 = 164,52000

Subtotal: 363,06000 363,06000

Materials

D071L6C1 m3 Morter mixt amb ciment blanc de ram de paleta BL,
calç i sorra de marbre blanc amb colorant i 250 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,200      x 315,66715 = 63,13343

Subtotal: 63,13343 63,13343



RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 24/05/12 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 10,89180

COST DIRECTE 437,08523
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 437,08523

P-36 K5221BMK m2 Teulada de teula àrab ceràmica, de fabricació
manual, antiga, de 25 peces/m2, com a màxim,
col�locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l. Material aprovat
prèviament per la direcció facultativa.

Rend.: 1,000 79,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 22,06000 = 7,72100

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,28000 = 6,39800

Subtotal: 14,11900 14,11900

Materials

B522A9M0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual antiga,
de 25 peces/m2, com a màxim

25,000      x 2,50000 = 62,50000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0221      x 110,60290 = 2,44432

Subtotal: 64,94432 64,94432

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35298

COST DIRECTE 79,41630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,41630

P-37 K52PU001 m2 Muntatge de coberta de llosa de pedra procedent del
desmuntatge, a realitzar per restaurador conservador,
col.locada i rejuntada amb calç hidràulica tipus
Biocalce o equivalent. Treballs a fer per personal
aprovat prèviament per la direcció facultativa.

Rend.: 1,000 117,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A010V050 h Conservador-restaurador 2,500 /R x 22,43000 = 56,07500

A0137000 h Ajudant col�locador 3,000 /R x 19,56000 = 58,68000

Subtotal: 114,75500 114,75500

Materials

B0533410 kg Calç hidràulica natural NHL 2 5,000      x 0,60000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 117,75500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,75500

P-38 K52PU002 m Muntatge de carener de llosa de pedra procedent del
desmuntatge, a realitzar per restaurador conservador,
col.locada i rejuntada amb calç hidràulica tipus
Biocalce o equivalent. Treballs a fer per personal
aprovat prèviament per la direcció facultativa de l'obra.

Rend.: 0,993 108,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A010V050 h Conservador-restaurador 2,000 /R x 22,43000 = 45,17623

A0137000 h Ajudant col�locador 3,100 /R x 19,56000 = 61,06344

Subtotal: 106,23967 106,23967

Materials

B0533410 kg Calç hidràulica natural NHL 2 4,100      x 0,60000 = 2,46000

Subtotal: 2,46000 2,46000

COST DIRECTE 108,69967
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,69967

P-39 K52PU003 m2 Restauració de lloses de pedra trencades o
fragmentades en el desmuntage de la coberta, a
realitzar per restaurador conservador. Treballs a fer
per personal aprovat prèviament per la direcció
facultativa.

Rend.: 0,918 171,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A010V050 h Conservador-restaurador 3,000 /R x 22,43000 = 73,30065

A0137000 h Ajudant col�locador 3,000 /R x 19,56000 = 63,92157

Subtotal: 137,22222 137,22222

Materials

B.01 kg BETOPOX 92 IN (2 kg), ref. 6,01 de la sèrie Resinas,
derivados epoxídicos de BETEC

2,000      x 14,54000 = 29,08000

B054118 u Barra roscada mètrica acer inoxidable
A4.M8x110mm, ref. 9054118 de WÜRTH

2,000      x 2,41000 = 4,82000

Subtotal: 33,90000 33,90000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 171,12222
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,12222

P-40 K5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150
kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

Rend.: 1,000 12,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 18,28000 = 2,28500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,125 /R x 22,06000 = 2,75750

Subtotal: 5,04250 5,04250

Materials

D060M021 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, 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

0,101      x 76,50880 = 7,72739

Subtotal: 7,72739 7,72739

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07564

COST DIRECTE 12,84553
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,84553

P-41 K5ZDU003 m Minvell fixat al parament, de planxa de coure d'1 mm
de gruix, preformada i de 90 cm de desenvolupament,
col�locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 58,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,105 /R x 18,28000 = 1,91940

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,210 /R x 22,06000 = 4,63260

Subtotal: 6,55200 6,55200

Materials

B5ZDU010 m Peça per a minvell, de planxa de coure d'1 mm de
gruix, de 90cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 3 plecs

1,020      x 50,00000 = 51,00000

B0A37000 u Clau coure de 3 mm de diàmetre 8,000      x 0,08000 = 0,64000

Subtotal: 51,64000 51,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09828

COST DIRECTE 58,29028
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,29028
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P-42 K7613A16 m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix
1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat
(butil), col�locada adherida amb adhesiu de cautxú
sintètic i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla
de cautxú EPDM

Rend.: 1,000 27,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col�locador 0,200 /R x 19,56000 = 3,91200

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,300 /R x 22,06000 = 6,61800

Subtotal: 10,53000 10,53000

Materials

B7JZ00C0 m Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de
membranes de 30 cm d'amplària

0,300      x 4,20000 = 1,26000

B7J500P0 kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base cautxú EPDM

0,044      x 21,94000 = 0,96536

B7611A00 m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix
1 mm i 1,2 kg/m2

1,210      x 8,75000 = 10,58750

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,900      x 4,37000 = 3,93300

Subtotal: 16,74586 16,74586

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15795

COST DIRECTE 27,43381
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,43381

P-43 K7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de
50 µm i 48 g/m2, col�locada no adherida

Rend.: 1,000 1,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col�locador 0,015 /R x 19,56000 = 0,29340

A0127000 h Oficial 1a col�locador 0,030 /R x 22,06000 = 0,66180

Subtotal: 0,95520 0,95520

Materials

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 1,100      x 0,14000 = 0,15400

Subtotal: 0,15400 0,15400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01433

COST DIRECTE 1,12353
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,12353

P-44 K879U1SP m2 Veladura i/o tenyit reintegrador amb aplicació de
diferents capes de color amb pintura de silicat de
potasi pur, Biocalce o equivalent, mitjançant la tècnica
de l'estergit aplicada per restaurador conservador.
Treballs a fer per personal aprovat prèviament per la
direcció facultativa de les obres.

Rend.: 0,673 33,18 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col�locador 0,400 /R x 19,56000 = 11,62556

A010V050 h Conservador-restaurador 0,350 /R x 22,43000 = 11,66493

Subtotal: 23,29049 23,29049

Materials

B8ZAT010 l Diluent de pintura mineral al silicat per a veladura de
pedra

0,4005      x 18,20000 = 7,28910

B89ZNU10 l Pintura mineral al silicat d'un component, hidròfuga,
amb color d'intensitat forta, per a veladura de la pedra
natural

0,100      x 22,50000 = 2,25000

Subtotal: 9,53910 9,53910

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34936

COST DIRECTE 33,17895
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,17895

P-45 KB93U003 u Rètol d'obra 1,5x1,5 m, amb planxes d'alumini
pintades i retolades segons la normativa de
senyalització d'obres, fixat al suport

Rend.: 1,000 0,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-46 KS79U1SP m2 Aplicació general de dues capes amb consolidant de
silicat pur, tipus Biocalce o equivalent, per a
preparació de la superfície, a realitzar per restaurador
conservador. Treballs a fer per personal aprovat
prèviament per la direcció facultativa.

Rend.: 1,279 8,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A010V050 h Conservador-restaurador 0,040 /R x 22,43000 = 0,70149

A0137000 h Ajudant col�locador 0,080 /R x 19,56000 = 1,22346

Subtotal: 1,92495 1,92495

Materials

B89ZNU10 l Pintura mineral al silicat d'un component, hidròfuga,
amb color d'intensitat forta, per a veladura de la pedra
natural

0,150      x 22,50000 = 3,37500

B8ZAT010 l Diluent de pintura mineral al silicat per a veladura de
pedra

0,200      x 18,20000 = 3,64000

Subtotal: 7,01500 7,01500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02887

COST DIRECTE 8,96882
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,96882
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PARTIDES D'OBRA

P-47 KSZ16ASP m2 Capa de protecció amb formigó de dosificació 150
kg/m3 de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5, de 4 cm de gruix mitjà, amb acabat
remolinat

Rend.: 1,000 5,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,28000 = 0,91400

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 22,06000 = 1,10300

Subtotal: 2,01700 2,01700

Materials

D060M021 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, 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

0,040      x 76,50880 = 3,06035

Subtotal: 3,06035 3,06035

COST DIRECTE 5,07735
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,07735

P-48 KXSC5P1A m2 Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, a
efectuar per restaurador conservador, amb mitjans
manuals, supervisió arqueològica, documentació,
numeració, neteja i aplec de material .Treballs a més
de 3m. d'alçaria amb arnés enganxat a línia de vida, a
realitzar per personal aprovat prèviament per la
direcció facultativa de l'obra.

Rend.: 1,043 99,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col�locador 3,000 /R x 19,56000 = 56,26079

A010V050 h Conservador-restaurador 2,000 /R x 22,43000 = 43,01055

Subtotal: 99,27134 99,27134

COST DIRECTE 99,27134
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,27134
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H1411111P-1 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

6,01 €

(SIS EUROS AMB UN CENTIMS)

H1422120P-2 U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

8,33 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

H142BA00P-3 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

17,14 €

(DISSET EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

H1455710P-4 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

1,94 €

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

H1461122P-5 U Parella de botes d´aigua dePVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques

11,10 €

(ONZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

H1473203P-6 U Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

107,23 €

(CENT SET EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

H147D203P-7 U Sistema anticaiguda composat 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 retràctil, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364,
UNE EN 365 i UNE EN 360

141,47 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

H147RA00P-8 M Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de D, per a sirga de cinturó de seguretat 2,59 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

H1487350P-9 U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340

6,10 €

(SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)

H15118SPP-10 m2 Protecció de les cobertes amb tendals de lona de polietilè, amb malla de reforç i traus
perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

8,62 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
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H1512007P-11 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 seguretathoritzontal i amb el desmuntatge
inclòs

12,03 €

(DOTZE EUROS AMB TRES CENTIMS)

H15151A1P-12 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

4,54 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

H151AJSPP-13 m2 Protecció provisional de la teulada del claustre amb taulons 12,25 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

H152D801P-14 M Línia horitzontal per a l´ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

9,14 €

(NOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

H6AA2111P-15 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,70 €

(DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

J060760AP-16 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

80,28 €

(VUITANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

J0608405P-17 U Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm,
segons la norma UNE 83-301-91 1R i UNE 83-306-85

25,49 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

J060D10CP-18 U Reconeixement escleromètric en un punt (índex de rebot), per a estudi de la qualitat d'un
formigó endurit, segons la norma UNE 83-307

5,12 €

(CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

J700K50PP-19 U Determinació de la resistència a la perforació per arrels d'una mostra de làmina, segons la
norma UNE 53-420

21,32 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

J700L50MP-20 U Determinació de la resistència a microorganismes d'una mostra de làmina, segons la norma
UNE_EN ISO 846

40,81 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
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J700Q700P-21 U Extracció d'una mostra d'unió soldada entre làmines impermeabilitzants 8,42 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

J7V1N600P-22 U Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeables del mateix tipus 17,95 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

J7V1P600P-23 U Inspecció de la soldadura amb tensòmetre de camp entre làmines impermeables del mateix
tipus

17,39 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

K1213251P-24 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl�lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col�locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

8,83 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

K1215250P-25 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col�locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,14 €

(ZERO EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

K1A2U200P-26 m3 Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de dimensions 0.5x0.5x0.5 m,
excavada amb mitjans manuals per nivells naturals o artificials segons mètode arqueològic,
presa de dades per a informe final, retirada de paviment i reblert amb productes procedents
de l'excavació sense compactat

549,32 €

(CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

K1RA0002P-27 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, càrrega sobre camió o contenidor 17,20 €

(DISSET EUROS AMB VINT CENTIMS)

K1RAZ002P-28 m2 Neteja de plantes i herbes de superfície de murs, aplicació de tractament herbicida i càrrega
sobre camió o contenidor

1,77 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

K2194421P-29 m2 Arrencada i extracció de rajola ceràmica tipus tova (rajola de Sant Genis) col�locada amb
morter de ciment amb mitjans manuals. S'inclou el repicat, el transport a través de coberta
fins a la bastida posterior, transport amb carretó fins a contenidor o camió al pati exterior.
Treballs a més de 3m d'alçària

5,57 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
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K2R54239P-30 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 10 i fins a 15 km

9,24 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

K2RA7581P-31 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

13,26 €

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

K45RU5SPP-32 m2 Neteja general de la superfície mitjançant raspallat, eliminació i/o bufat de restes de material
desprès, pols, taques i greixos, a realitzar per restaurador conservador. Treballs a fer per
personal aprovat prèviament per la direcció facultativa.

2,69 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

K4BDDA66P-33 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

2,50 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

K4GRQ2SPP-34 m2 Reparació puntual, amb restitució de petits volums de pedra, amb sanejament repicat i
substitució de rejuntats de morter en mal estat. Treballs a fer per personal aprovat prèviament
per la direcció facultativa de l'obra.

29,51 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

K4GRS3CDP-35 m3 Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria amb pedres de recupedació
col�locades amb morter mixt de ciment blanc 1:1:7, seguint les proporcions i disposició
paraments originals. Treballs a fer per personal aprovat prèviament per la direcció facultativa
de les obres.

437,09 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NOU CENTIMS)

K5221BMKP-36 m2 Teulada de teula àrab ceràmica, de fabricació manual, antiga, de 25 peces/m2, com a màxim,
col�locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Material
aprovat prèviament per la direcció facultativa.

79,42 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

K52PU001P-37 m2 Muntatge de coberta de llosa de pedra procedent del desmuntatge, a realitzar per restaurador
conservador, col.locada i rejuntada amb calç hidràulica tipus Biocalce o equivalent. Treballs a
fer per personal aprovat prèviament per la direcció facultativa.

117,76 €

(CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

K52PU002P-38 m Muntatge de carener de llosa de pedra procedent del desmuntatge, a realitzar per restaurador
conservador, col.locada i rejuntada amb calç hidràulica tipus Biocalce o equivalent. Treballs a
fer per personal aprovat prèviament per la direcció facultativa de l'obra.

108,70 €

(CENT VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
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K52PU003P-39 m2 Restauració de lloses de pedra trencades o fragmentades en el desmuntage de la coberta, a
realitzar per restaurador conservador. Treballs a fer per personal aprovat prèviament per la
direcció facultativa.

171,12 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

K5Z15A2BP-40 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

12,85 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

K5ZDU003P-41 m Minvell fixat al parament, de planxa de coure d'1 mm de gruix, preformada i de 90 cm de
desenvolupament, col�locada amb fixacions mecàniques

58,29 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

K7613A16P-42 m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic
no regenerat (butil), col�locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic i segellat amb cordó
de 10x6 mm de massilla de cautxú EPDM

27,43 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

K7A24A0LP-43 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col�locada no adherida 1,12 €

(UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

K879U1SPP-44 m2 Veladura i/o tenyit reintegrador amb aplicació de diferents capes de color amb pintura de
silicat de potasi pur, Biocalce o equivalent, mitjançant la tècnica de l'estergit aplicada per
restaurador conservador. Treballs a fer per personal aprovat prèviament per la direcció
facultativa de les obres.

33,18 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

KB93U003P-45 u Rètol d'obra 1,5x1,5 m, amb planxes d'alumini pintades i retolades segons la normativa de
senyalització d'obres, fixat al suport

0,00 €

(ZERO EUROS)

KS79U1SPP-46 m2 Aplicació general de dues capes amb consolidant de silicat pur, tipus Biocalce o equivalent,
per a preparació de la superfície, a realitzar per restaurador conservador. Treballs a fer per
personal aprovat prèviament per la direcció facultativa.

8,97 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

KSZ16ASPP-47 m2 Capa de protecció amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb escòria
CEM II/B-S/32,5, de 4 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

5,08 €

(CINC EUROS AMB VUIT CENTIMS)

KXSC5P1AP-48 m2 Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, a efectuar per restaurador conservador, amb
mitjans manuals, supervisió arqueològica, documentació, numeració, neteja i aplec de
material .Treballs a més de 3m. d'alçaria amb arnés enganxat a línia de vida, a realitzar per
personal aprovat prèviament per la direcció facultativa de l'obra.

99,27 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
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P-1 H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

6,01 €

Sense descomposició 6,01000 €

P-2 H1422120 U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

8,33 €

Sense descomposició 8,33000 €

P-3 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

17,14 €

Sense descomposició 17,14000 €

P-4 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

1,94 €

Sense descomposició 1,94000 €

P-5 H1461122 U Parella de botes d´aigua dePVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques

11,10 €

Sense descomposició 11,10000 €

P-6 H1473203 U Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

107,23 €

Sense descomposició 107,23000 €

P-7 H147D203 U Sistema anticaiguda composat 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 retràctil, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364,
UNE EN 365 i UNE EN 360

141,47 €

Sense descomposició 141,47000 €

P-8 H147RA00 M Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de D, per a sirga de cinturó de seguretat 2,59 €

Sense descomposició 2,59000 €

P-9 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

6,10 €

Sense descomposició 6,10000 €

P-10 H15118SP m2 Protecció de les cobertes amb tendals de lona de polietilè, amb malla de reforç i traus
perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

8,62 €

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre 0,10250 €



RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 24/05/12 Pàg.: 2

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals 4,44000 €

Altres conceptes 4,07750 €

P-11 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 seguretathoritzontal i amb el desmuntatge
inclòs

12,03 €

Sense descomposició 12,03000 €

P-12 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

4,54 €

B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre 0,29700 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,14400 €

Altres conceptes 4,09900 €

P-13 H151AJSP m2 Protecció provisional de la teulada del claustre amb taulons 12,25 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,54800 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

Altres conceptes 10,18379 €

P-14 H152D801 M Línia horitzontal per a l´ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

9,14 €

Sense descomposició 9,14000 €

P-15 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,70 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,04200 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,80000 €

Altres conceptes 1,85800 €

P-16 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2

80,28 €

BV21760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 80,28000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 J0608405 U Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm,
segons la norma UNE 83-301-91 1R i UNE 83-306-85

25,49 €
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Sense descomposició 25,49000 €

P-18 J060D10C U Reconeixement escleromètric en un punt (índex de rebot), per a estudi de la qualitat d'un
formigó endurit, segons la norma UNE 83-307

5,12 €

Sense descomposició 5,12000 €

P-19 J700K50P U Determinació de la resistència a la perforació per arrels d'una mostra de làmina, segons la
norma UNE 53-420

21,32 €

Sense descomposició 21,32000 €

P-20 J700L50M U Determinació de la resistència a microorganismes d'una mostra de làmina, segons la norma
UNE_EN ISO 846

40,81 €

Sense descomposició 40,81000 €

P-21 J700Q700 U Extracció d'una mostra d'unió soldada entre làmines impermeabilitzants 8,42 €

Sense descomposició 8,42000 €

P-22 J7V1N600 U Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeables del mateix tipus 17,95 €

Sense descomposició 17,95000 €

P-23 J7V1P600 U Inspecció de la soldadura amb tensòmetre de camp entre làmines impermeables del mateix
tipus

17,39 €

Sense descomposició 17,39000 €

P-24 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl�lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col�locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

8,83 €

Altres conceptes 8,83000 €

P-25 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col�locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,14 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa, formada per bastiments de 70 cm 0,14000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 K1A2U200 m3 Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de dimensions 0.5x0.5x0.5 m,
excavada amb mitjans manuals per nivells naturals o artificials segons mètode arqueològic,
presa de dades per a informe final, retirada de paviment i reblert amb productes procedents
de l'excavació sense compactat

549,32 €

Altres conceptes 549,32000 €
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P-27 K1RA0002 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, càrrega sobre camió o contenidor 17,20 €

Altres conceptes 17,20000 €

P-28 K1RAZ002 m2 Neteja de plantes i herbes de superfície de murs, aplicació de tractament herbicida i càrrega
sobre camió o contenidor

1,77 €

BRLA1000 l Producte herbicida de contacte 0,06160 €

Altres conceptes 1,70840 €

P-29 K2194421 m2 Arrencada i extracció de rajola ceràmica tipus tova (rajola de Sant Genis) col�locada amb
morter de ciment amb mitjans manuals. S'inclou el repicat, el transport a través de coberta
fins a la bastida posterior, transport amb carretó fins a contenidor o camió al pati exterior.
Treballs a més de 3m d'alçària

5,57 €

Altres conceptes 5,57000 €

P-30 K2R54239 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 10 i fins a 15 km

9,24 €

Altres conceptes 9,24000 €

P-31 K2RA7581 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no especials
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

13,26 €

B2RA7581 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada del 13,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-32 K45RU5SP m2 Neteja general de la superfície mitjançant raspallat, eliminació i/o bufat de restes de material
desprès, pols, taques i greixos, a realitzar per restaurador conservador. Treballs a fer per
personal aprovat prèviament per la direcció facultativa.

2,69 €

Altres conceptes 2,69000 €

P-33 K4BDDA66 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller

2,50 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01308 €

Altres conceptes 2,48692 €

P-34 K4GRQ2SP m2 Reparació puntual, amb restitució de petits volums de pedra, amb sanejament repicat i
substitució de rejuntats de morter en mal estat. Treballs a fer per personal aprovat prèviament
per la direcció facultativa de l'obra.

29,51 €

Altres conceptes 29,51000 €

P-35 K4GRS3CD m3 Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria amb pedres de recupedació
col�locades amb morter mixt de ciment blanc 1:1:7, seguint les proporcions i disposició
paraments originals. Treballs a fer per personal aprovat prèviament per la direcció facultativa
de les obres.

437,09 €
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Altres conceptes 437,09000 €

P-36 K5221BMK m2 Teulada de teula àrab ceràmica, de fabricació manual, antiga, de 25 peces/m2, com a màxim,
col�locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Material
aprovat prèviament per la direcció facultativa.

79,42 €

B522A9M0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual antiga, de 25 peces/m2, com a màxim 62,50000 €

Altres conceptes 16,92000 €

P-37 K52PU001 m2 Muntatge de coberta de llosa de pedra procedent del desmuntatge, a realitzar per restaurador
conservador, col.locada i rejuntada amb calç hidràulica tipus Biocalce o equivalent. Treballs a
fer per personal aprovat prèviament per la direcció facultativa.

117,76 €

B0533410 kg Calç hidràulica natural NHL 2 3,00000 €

Altres conceptes 114,76000 €

P-38 K52PU002 m Muntatge de carener de llosa de pedra procedent del desmuntatge, a realitzar per restaurador
conservador, col.locada i rejuntada amb calç hidràulica tipus Biocalce o equivalent. Treballs a
fer per personal aprovat prèviament per la direcció facultativa de l'obra.

108,70 €

B0533410 kg Calç hidràulica natural NHL 2 2,46000 €

Altres conceptes 106,24000 €

P-39 K52PU003 m2 Restauració de lloses de pedra trencades o fragmentades en el desmuntage de la coberta, a
realitzar per restaurador conservador. Treballs a fer per personal aprovat prèviament per la
direcció facultativa.

171,12 €

B054118 u Barra roscada mètrica acer inoxidable A4.M8x110mm, ref. 9054118 de WÜRTH 4,82000 €

B.01 kg BETOPOX 92 IN (2 kg), ref. 6,01 de la sèrie Resinas, derivados epoxídicos de BETEC 29,08000 €

Altres conceptes 137,22000 €

P-40 K5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

12,85 €

Altres conceptes 12,85000 €

P-41 K5ZDU003 m Minvell fixat al parament, de planxa de coure d'1 mm de gruix, preformada i de 90 cm de
desenvolupament, col�locada amb fixacions mecàniques

58,29 €

B5ZDU010 m Peça per a minvell, de planxa de coure d'1 mm de gruix, de 90cm de desenvolupament 51,00000 €

B0A37000 u Clau coure de 3 mm de diàmetre 0,64000 €

Altres conceptes 6,65000 €

P-42 K7613A16 m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic
no regenerat (butil), col�locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic i segellat amb cordó
de 10x6 mm de massilla de cautxú EPDM

27,43 €

B7JZ00C0 m Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de membranes de 30 cm d'amplària 1,26000 €

B7J500P0 kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM 0,96536 €

B7611A00 m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2 10,58750 €
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B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 3,93300 €

Altres conceptes 10,68414 €

P-43 K7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col�locada no adherida 1,12 €

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 0,15400 €

Altres conceptes 0,96600 €

P-44 K879U1SP m2 Veladura i/o tenyit reintegrador amb aplicació de diferents capes de color amb pintura de
silicat de potasi pur, Biocalce o equivalent, mitjançant la tècnica de l'estergit aplicada per
restaurador conservador. Treballs a fer per personal aprovat prèviament per la direcció
facultativa de les obres.

33,18 €

B89ZNU10 l Pintura mineral al silicat d'un component, hidròfuga, amb color d'intensitat forta, per a v 2,25000 €

B8ZAT010 l Diluent de pintura mineral al silicat per a veladura de pedra 7,28910 €

Altres conceptes 23,64090 €

P-45 KB93U003 u Rètol d'obra 1,5x1,5 m, amb planxes d'alumini pintades i retolades segons la normativa de
senyalització d'obres, fixat al suport

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-46 KS79U1SP m2 Aplicació general de dues capes amb consolidant de silicat pur, tipus Biocalce o equivalent,
per a preparació de la superfície, a realitzar per restaurador conservador. Treballs a fer per
personal aprovat prèviament per la direcció facultativa.

8,97 €

B89ZNU10 l Pintura mineral al silicat d'un component, hidròfuga, amb color d'intensitat forta, per a v 3,37500 €

B8ZAT010 l Diluent de pintura mineral al silicat per a veladura de pedra 3,64000 €

Altres conceptes 1,95500 €

P-47 KSZ16ASP m2 Capa de protecció amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb escòria
CEM II/B-S/32,5, de 4 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

5,08 €

Altres conceptes 5,08000 €

P-48 KXSC5P1A m2 Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, a efectuar per restaurador conservador, amb
mitjans manuals, supervisió arqueològica, documentació, numeració, neteja i aplec de
material .Treballs a més de 3m. d'alçaria amb arnés enganxat a línia de vida, a realitzar per
personal aprovat prèviament per la direcció facultativa de l'obra.

99,27 €

Altres conceptes 99,27000 €
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Capítol 01 Implantació d'obra

1 KB93U003 u Rètol d'obra 1,5x1,5 m, amb planxes d'alumini pintades i retolades
segons la normativa de senyalització d'obres, fixat al suport (P - 45)

0,00 1,000 0,00

2 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl�lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col�locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
24)

8,83 205,500 1.814,57

3 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col�locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 25)

0,14 16.695,000 2.337,30

4 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

2,70 232,800 628,56

5 H151AJSP m2 Protecció provisional de la teulada del claustre amb taulons (P - 13) 12,25 68,000 833,00

6 H15118SP m2 Protecció de les cobertes amb tendals de lona de polietilè, amb malla
de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm,
amb el desmuntatge inclòs (P - 10)

8,62 232,800 2.006,74

TOTAL Capítol 01.01 7.620,17

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 02 Enderrocs, arrencades i desmuntatges

1 K2194421 m2 Arrencada i extracció de rajola ceràmica tipus tova (rajola de Sant
Genis) col�locada amb morter de ciment amb mitjans manuals. S'inclou
el repicat, el transport a través de coberta fins a la bastida posterior,
transport amb carretó fins a contenidor o camió al pati exterior.
Treballs a més de 3m d'alçària (P - 29)

5,57 151,320 842,85

2 KXSC5P1A m2 Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, a efectuar per restaurador
conservador, amb mitjans manuals, supervisió arqueològica,
documentació, numeració, neteja i aplec de material .Treballs a més
de 3m. d'alçaria amb arnés enganxat a línia de vida, a realitzar per
personal aprovat prèviament per la direcció facultativa de l'obra. (P -
48)

99,27 91,480 9.081,22

3 K1A2U200 m3 Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de
dimensions 0.5x0.5x0.5 m, excavada amb mitjans manuals per nivells
naturals o artificials segons mètode arqueològic, presa de dades per a
informe final, retirada de paviment i reblert amb productes procedents
de l'excavació sense compactat (P - 26)

549,32 0,500 274,66

4 K1RA0002 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, càrrega sobre camió o
contenidor (P - 27)

17,20 1,000 17,20

5 K1RAZ002 m2 Neteja de plantes i herbes de superfície de murs, aplicació de
tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor (P - 28)

1,77 54,450 96,38

euros
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TOTAL Capítol 01.02 10.312,31

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 Consolidació de murs de l'entorn

1 K4GRS3CD m3 Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria amb pedres
de recupedació col�locades amb morter mixt de ciment blanc 1:1:7,
seguint les proporcions i disposició paraments originals. Treballs a fer
per personal aprovat prèviament per la direcció facultativa de les
obres. (P - 35)

437,09 10,890 4.759,91

2 K4GRQ2SP m2 Reparació puntual, amb restitució de petits volums de pedra, amb
sanejament repicat i substitució de rejuntats de morter en mal estat.
Treballs a fer per personal aprovat prèviament per la direcció
facultativa de l'obra. (P - 34)

29,51 27,225 803,41

TOTAL Capítol 01.03 5.563,32

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 04 Coberta ala llevant

1 K7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col�locada no adherida (P - 43)

1,12 232,800 260,74

2 K5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat (P - 40)

12,85 232,800 2.991,48

3 K7613A16 m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una
làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col�locada adherida amb
adhesiu de cautxú sintètic i segellat amb cordó de 10x6 mm de
massilla de cautxú EPDM (P - 42)

27,43 261,600 7.175,69

4 KSZ16ASP m2 Capa de protecció amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment
pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, de 4 cm de gruix mitjà, amb
acabat remolinat (P - 47)

5,08 232,800 1.182,62

5 K4BDDA66 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i manipulada a
taller (P - 33)

2,50 465,600 1.164,00

6 K52PU001 m2 Muntatge de coberta de llosa de pedra procedent del desmuntatge, a
realitzar per restaurador conservador, col.locada i rejuntada amb calç
hidràulica tipus Biocalce o equivalent. Treballs a fer per personal
aprovat prèviament per la direcció facultativa. (P - 37)

117,76 91,480 10.772,68

7 K52PU003 m2 Restauració de lloses de pedra trencades o fragmentades en el
desmuntage de la coberta, a realitzar per restaurador conservador.
Treballs a fer per personal aprovat prèviament per la direcció
facultativa. (P - 39)

171,12 22,750 3.892,98

8 K5221BMK m2 Teulada de teula àrab ceràmica, de fabricació manual, antiga, de 25
peces/m2, com a màxim, col�locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l. Material aprovat prèviament per la
direcció facultativa. (P - 36)

79,42 151,320 12.017,83

9 K52PU002 m Muntatge de carener de llosa de pedra procedent del desmuntatge, a
realitzar per restaurador conservador, col.locada i rejuntada amb calç
hidràulica tipus Biocalce o equivalent. Treballs a fer per personal
aprovat prèviament per la direcció facultativa de l'obra. (P - 38)

108,70 24,000 2.608,80

10 K5ZDU003 m Minvell fixat al parament, de planxa de coure d'1 mm de gruix,
preformada i de 90 cm de desenvolupament, col�locada amb fixacions
mecàniques (P - 41)

58,29 24,000 1.398,96

euros
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TOTAL Capítol 01.04 43.465,78

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 05 Tractaments cromàtics coberta església

1 K45RU5SP m2 Neteja general de la superfície mitjançant raspallat, eliminació i/o bufat
de restes de material desprès, pols, taques i greixos, a realitzar per
restaurador conservador. Treballs a fer per personal aprovat
prèviament per la direcció facultativa. (P - 32)

2,69 466,844 1.255,81

2 KS79U1SP m2 Aplicació general de dues capes amb consolidant de silicat pur, tipus
Biocalce o equivalent, per a preparació de la superfície, a realitzar per
restaurador conservador. Treballs a fer per personal aprovat
prèviament per la direcció facultativa. (P - 46)

8,97 466,844 4.187,59

3 K879U1SP m2 Veladura i/o tenyit reintegrador amb aplicació de diferents capes de
color amb pintura de silicat de potasi pur, Biocalce o equivalent,
mitjançant la tècnica de l'estergit aplicada per restaurador conservador.
Treballs a fer per personal aprovat prèviament per la direcció
facultativa de les obres. (P - 44)

33,18 466,844 15.489,88

TOTAL Capítol 01.05 20.933,28

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 06 Transport de residus

1 K2RA7581 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 31)

13,26 17,407 230,82

2 K2R54239 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 10 i fins a 15 km (P - 30)

9,24 17,407 160,84

TOTAL Capítol 01.06 391,66

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 07 Seguretat i salut

1 H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)

6,01 4,000 24,04

2 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 (P - 3)

17,14 1,000 17,14

3 H1422120 U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)

8,33 4,000 33,32

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 (P - 9)

6,10 4,000 24,40

5 H1455710 U Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 (P -
4)

1,94 10,000 19,40

euros
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6 H1461122 U Parella de botes d´aigua dePVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques (P - 5)

11,10 4,000 44,40

7 H1473203 U Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A,
B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció
per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P -
6)

107,23 2,000 214,46

8 H147D203 U Sistema anticaiguda composat 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 retràctil, homologat segons UNE EN
361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 360 (P - 7)

141,47 2,000 282,94

9 H147RA00 M Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de D, per a sirga de
cinturó de seguretat (P - 8)

2,59 10,000 25,90

10 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 seguretathoritzontal i amb el desmuntatge inclòs (P -
11)

12,03 50,000 601,50

11 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 (P - 12)

4,54 36,500 165,71

12 H152D801 M Línia horitzontal per a l´ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 14)

9,14 28,000 255,92

TOTAL Capítol 01.07 1.709,13

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 08 Control de qualitat

1 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 (P -
16)

80,28 3,000 240,84

2 J0608405 U Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta
cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE 83-301-91 1R i UNE
83-306-85 (P - 17)

25,49 6,000 152,94

3 J060D10C U Reconeixement escleromètric en un punt (índex de rebot), per a estudi
de la qualitat d'un formigó endurit, segons la norma UNE 83-307 (P -
18)

5,12 6,000 30,72

4 J7V1N600 U Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines
impermeables del mateix tipus (P - 22)

17,95 6,000 107,70

5 J7V1P600 U Inspecció de la soldadura amb tensòmetre de camp entre làmines
impermeables del mateix tipus (P - 23)

17,39 6,000 104,34

6 J700K50P U Determinació de la resistència a la perforació per arrels d'una mostra
de làmina, segons la norma UNE 53-420 (P - 19)

21,32 1,000 21,32

7 J700L50M U Determinació de la resistència a microorganismes d'una mostra de
làmina, segons la norma UNE_EN ISO 846 (P - 20)

40,81 1,000 40,81

8 J700Q700 U Extracció d'una mostra d'unió soldada entre làmines
impermeabilitzants (P - 21)

8,42 1,000 8,42

euros



RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

PRESSUPOST Data: 24/05/12 Pàg.: 5

TOTAL Capítol 01.08 707,09

euros
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III.6.  RESUM DEL PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resum de pressupost 



RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Data: 24/05/12 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Implantació d'obra 7.620,17

Capítol 01.02  Enderrocs, arrencades i desmuntatges 10.312,31

Capítol 01.03  Consolidació de murs de l'entorn 5.563,32

Capítol 01.04  Coberta ala llevant 43.465,78

Capítol 01.05  Tractaments cromàtics coberta església 20.933,28

Capítol 01.06  Transport de residus 391,66

Capítol 01.07  Seguretat i salut 1.709,13

Capítol 01.08  Control de qualitat 707,09

Obra 01 Pressupost 001 90.702,74

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
90.702,74

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 001 90.702,74

90.702,74

euros



RESTAURACIÓ COBERTES ALA LLEVANT SANT PERE CASSERRES

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 90.702,74

13 % Despeses generals SOBRE 90.702,74...................................................................... 11.791,36

6 % Benefici industrial SOBRE 90.702,74.......................................................................... 5.442,16

Subtotal 107.936,26

18 % IVA SOBRE 107.936,26............................................................................................ 19.428,53

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 127.364,79

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT VINT-I-SET MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS )
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Santiago Bandrés i Gracia 
Arquitecte del Servei del Patrimoni Arquitectònic 
 
Barcelona, 30 d’abril de 2012 

 
PROGRAMA D’OBRA 

 
 

MESOS 
 
 
TREBALLS 1 2 3 

  
TREBALLS PREVIS D’IMPLANTACIÓ D’OBRA 

 

           

     
ENDERROCS ARRENCADES I DESMUNTATGES 

 

    

       

    
CONSOLIDACIONS DE MURS 

   

   

      

         
COBERTA 
 

    

        
     

TRACTAMENTS CROMÀTICS 
 

      

    

  

          
TRANSPORT DE RESIDUS 
 

   

         
             

SEGURETAT I SALUT 
            

         
CONTROL DE QUALITAT 

    

        
 
VALORACIÓ MENSUAL 

 
18.546,29 € 

 
57.877,12 € 

 
  50.941,39 €  

 
VALORACIÓ ACUMULADA 

 
18.546,29 € 

 
76.423,41 € 

 
127.364,80 € 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
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CAPÍTOL I. OBJECTE D’AQUEST DOCUMENT. 

 

1.1. El Plec de Condicions Tècniques reuneix les normes que s'han de complir 

per a la realització de les obres del present projecte. 

 

1.2. Aquest Plec, juntament amb els altres documents que demana el Text 

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (Reial Decret Legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre), constitueixen el projecte que servirà de base per a la 

restauració de cobertes de l’ala de llevant, consolidació de murs de l’entorn i 

millora del conjunt del monestir de Sant Pere de Casserres.  

   

1.3. Les presents condicions tècniques seran d'obligada observació pel 

contractista a qui s'adjudiqui l'obra, el qual haurà de fer constar que les coneix i 

que es compromet a executar l'obra amb estricta subjecció a aquestes 

condicions en la proposta que formuli i que serveixi de base per a l'adjudicació. 

 

 

CAPÍTOL II. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 

 

2.1. Les obres objecte del contracte són les que s'especifiquen en els altres 

documents del projecte, com són la Memòria, Estat d'amidaments, Pressupost i 

Plànols i que, en resum, consisteixen a: 

   

• Desmuntatge de coberta de lloses de pedra i rajoles ceràmiques, amb supervisió 

arqueològica. Treballs a fer per personal aprovat prèviament per la direcció 

facultativa. 

• Impermeabilització de la coberta amb una làmina de cautxú sintètic no regenerat 

(butil), prèvia la formació de pendents amb formigó armat amb malla 

electrosoldada. 

• Reconstrucció de la coberta amb reutilització i/o subministrament de lloses de 

pedra originals, procedents del desmuntatge, i teules àrabs velles de recuperació, 

prèvia formació d’una capa de protecció sobre la impermeabilització, amb formigó 
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lleugerament armat amb malla electrosoldada. Treballs a fer per personal aprovat 

prèviament per la direcció facultativa de l’obra. 

• Consolidació, en l’entorn exterior, dels murs de contenció situats a la banda de 

llevant, al costat dels absis i de la capçalera de l’església. Treballs a fer per 

personal aprovat prèviament per la direcció facultativa de l’obra. 

• Consolidació dels murs de les restes de l’antic forn del monestir. Treballs a fer per 

personal aprovat prèviament per la direcció facultativa de l’obra. 

• Tractament cromàtic de les lloses de pedra noves de la teulada de l’església, amb 

pintura mineral de silicat de potasi i consolidant-diluent de silicat pur. Treballs a fer 

per personal aprovat prèviament per la direcció facultativa de l’obra. 

 

 

CAPÍTOL III. CARACTERÍSTIQUES QUE HAN DE COMPLIR ELS 

MATERIALS. 

 

3.1. Tots els materials que s'han d'utilitzar en aquestes obres seran de primera 

qualitat i reuniran les condicions generals de tipus tècnic previstes en el Plec de 

Condicions de l’Edificació, publicat per la Direcció General d'Arquitectura, així 

com les altres disposicions vigents referides a materials i models de 

construcció. 

 

3.2. Tots els materials a què fa referència aquest Capítol podran ser sotmesos 

a les anàlisis o proves que es considerin necessàries per acreditar la seva 

qualitat. Qualsevol altre que no hagi estat especificat i que calgui utilitzar, haurà 

de ser aprovat per la Direcció de les obres, amb el benentès que serà rebutjat 

el que no reuneixi les condicions exigides per la bona pràctica de la 

construcció. Les anàlisis o proves aniran a compte de la contracta fins a un 

import màxim de l’1 per cent del pressupost. 

 

3.3. Els materials no consignats en el projecte que motivin preus contradictoris, 

reuniran les condicions de bondat necessàries, segons criteri de la Direcció 
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facultativa, i el contractista no podrà fer cap reclamació per les condicions 

exigides. 

 

 

CAPÍTOL IV. NORMES GENERALS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

 

4.1. Replanteig. 

Com a activitat prèvia a qualsevol altra de l'obra, la Direcció d'aquesta 

procedirà en presència del contractista i del representat autoritzat del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a efectuar la 

comprovació del replanteig. Es redactarà l'acta del resultat, que serà signada 

per les parts interessades, i se’n lliurarà un exemplar al Servei de Patrimoni 

Arquitectònic, de la Direcció General del Patrimoni Cultural. En el cas que de la 

dita comprovació es verifiqui la viabilitat del projecte, segons criteri del Director 

de les obres i sense reserves per part del contractista, s'iniciaran les obres, el 

termini d'execució de les quals començarà a comptar a partir de l’endemà de la 

signatura de l'acta de comprovació de replanteig. 

 

4.2. Condicions generals d’execució. 

4.2.1. Tots els treballs inclosos en aquest projecte s'executaran acuradament i 

d'acord amb les bones pràctiques de la construcció, segons les condicions 

establertes en el Plec de Condicions de l’Edificació de  la  Direcció  General  

d'Arquitectura i en compliment estricte de les instruccions rebudes de la 

Direcció Facultativa. El contractista, per tant, no podrà fer servir com a pretext 

la baixa d’adjudicació per tal de canviar la seva acurada execució, ni la primera 

qualitat de les instal·lacions projectades referents a materials i mà d'obra, ni 

pretendre projectes addicionals. 

4.2.2. Tots els treballs necessaris, per fer les obres previstes en aquest 

projecte, s’executaran d’acord amb les disposicions del Codi Tècnic de 

l’Edificació i amb la Directiva 89/106/CEE, de productes de la construcció, que 

exigeix als productes de construcció, que s’incorporin amb caràcter permanent 

en els edificis, portin el marcatge CE. Es tindran presents les disposicions i 
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instruccions de tipus particular referents a determinades activitats que seran 

d'obligat compliment, com el suara esmentat Plec de Condicions de l’Edificació, 

aprovat per l'OM del Ministeri de la Vivenda del 4/06/76, el Codi Tècnic de 

l’Edificació i la legislació vigent, complementària o no de l’assenyalada 

anteriorment, aplicable a la construcció.  

4.2.3. Si la Direcció facultativa considera mal executada alguna part de l’obra, 

el contractista tindrà l’obligació d’enderrocar-la i tornar-la a fer tantes vegades 

com calgui, fins que resti a satisfacció d’aquesta Direcció, sense que aquests 

augments de treball donin dret a percebre cap mena d’indemnització, encara 

que les condicions de mala execució de l’obra s’haguessin observat després de 

la recepció, ni que això pugui influir en els terminis parcials o en el total 

d’execució de l’obra. 

 

4.3. Obligacions del contractista. 

4.3.1. Per a l'execució del programa de desenvolupament de l'obra previst en el 

punt e de l'article 107 de la Llei de contractes del sector públic, de 30 d’octubre 

de 2007, el contractista haurà de tenir sempre en l'obra un nombre de 

treballadors proporcionat a l'extensió dels treballs i al tipus de feina que s’hi 

faci. 

4.3.2. Tots els treballs han de ser executats per persones preparades. Cada 

ofici ordenarà el seu treball harmònicament amb els altres, procurant sempre  

facilitar-ne la marxa, en profit de la bona execució i rapidesa de la construcció, 

ajustant-se tant com sigui possible a la planificació econòmica de l'obra prevista 

en el projecte. 

4.3.3.  El contractista haurà de restar a l'obra durant la jornada de treball, però 

també hi podrà ser representat per un encarregat apte, autoritzat per escrit, per 

a rebre instruccions verbals i signar rebuts i plànols o comunicacions que se li 

adrecin. 

4.3.4. En tota obra amb un pressupost superior a trenta mil cinquanta euros i 

seixanta cèntims i per a les que en el respectiu Plec de Clàusules Particulars es 

determini, el contractista estarà obligat a tenir al capdavant de l'obra, i pel seu 
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compte, un responsable amb titulació professional adient, que intervingui en 

totes les qüestions de caràcter tècnic relacionades amb la contracta. 

 

4.4. Llibre Oficial d’Obres, d’Assistències i d’Incidències. 

4.4.1. Per tal que en tot moment es pugui tenir un coneixement exacte de 

l'execució i de les incidències de l'obra, es portarà, mentre duri, el Llibre Oficial 

d'Obres i Assistències i el d'Incidències, en el quals quedaran reflectides les 

visites facultatives realitzades per la Direcció de l'obra, les incidències sorgides 

i, en general, totes aquelles dades que serveixin per a determinar amb 

exactitud si s'han complert, per la contracta, els terminis i les fases d'execució 

previstes per a la realització del projecte. 

4.4.2. Respecte al paràgraf anterior, a l'hora de formalitzar el contracte es 

diligenciaran aquests Llibres en el Servei de Patrimoni Arquitectònic de la 

Direcció General del Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, i en el Col·legi Oficial d'Arquitectes, i seran lliurats a 

la contracta en la data de començament de les obres per a conservar-los a 

l'oficina de l'obra, on estarà a disposició de la Direcció facultativa i del 

representant del Departament de Cultura. 

4.4.3. L'Arquitecte Director de l'obra, l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i els 

altres facultatius col·laboradors en la Direcció de les obres, hi deixaran 

constància, mitjançant les referències oportunes, de les seves visites i 

inspeccions, de les incidències que sorgeixin, de les circumstàncies que 

obliguin a qualsevol modificació del projecte, així com de les ordres que hagin 

de donar al contractista respecte a l'execució de les obres, les quals seran de 

compliment obligatori. 

4.4.4.  Aquests llibres també estaran, amb caràcter extraordinari, a disposició 

de qualsevol autoritat del Departament que, degudament designada a tal fi, 

hagués d'efectuar algun tràmit o inspecció en relació a l'obra. 

4.4.5. Les anotacions en el Llibre d'Ordres i Assistències i en el d'Incidències 

donaran fe a efectes de determinar les possibles causes de resolució 

d'incidències del contracte. No obstant,  en el cas que el contractista no hi 

estigui d'acord, podrà al·legar en descàrrec seu totes les raons que abonin la 
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seva postura, aportant les proves que estimi pertinents en aquest Llibre. El fet 

d'efectuar una ordre a través del corresponent assentament en el Llibre no serà 

obstacle perquè, si ho creu convenient la Direcció facultativa, la mateixa ordre 

també s'efectuï d'ofici. L'esmentada ordre ha de ser reflectida també en el Llibre 

d'Ordres. 

4.4.6. Qualsevol modificació en l'execució d'unitats d'obra que pressuposi la 

realització d'un nombre diferent d'aquelles, en més o menys quantitat de les 

que figuren en l'estat d'amidaments del pressupost, haurà de ser coneguda i 

autoritzada amb caràcter previ a la seva execució pel Director facultatiu, fent 

constar en el Llibre d'obra tant l'autorització esmentada com la comprovació 

posterior de la seva execució. En el cas de no obtenir aquesta autorització, el 

contractista no podrà pretendre, en cap cas, l'abonament de les unitats d'obra 

que s'hagin executat de més en relació a les que figuren en el projecte. 

 

 

CAPÍTOL V. INSTAL·LACIONS AUXILIARS I PRECAUCIONS. 

 

5.1. L'execució de les obres que figuren en aquest projecte requerirà les 

instal·lacions auxiliars adients per al transport i col·locació dels materials, així 

com per al servei del personal. 

 

5.2.  Les precaucions que caldrà adoptar durant la construcció seran les 

previstes en l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, 

aprovada per OM de 9-3-1971, en el Reial Decret 1627/1997, pel què 

s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció (BOE 257, de 25-10-1997), les derivades de la Llei 31/1995 de 

Prevenció de Riscos Laborals, les derivades de l’Estudi de Seguretat i Salut, i 

les que disposi la Direcció facultativa de l’obra. 
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CAPÍTOL VI.  AMIDAMENT I VALORACIÓ DE LES UNITATS D'OBRA. 

 

6.1. Amidament. 

6.1.1. L'amidament del conjunt d'unitats d'obra que constitueixen el pressupost 

s'efectuarà aplicant a cada unitat d'obra la unitat d'amidament que li sigui 

apropiada, i d'acord amb les mateixes unitats adoptades en el pressupost, 

unitat completa, metres quadrats, cúbics o lineals, quilograms, etc. 

6.1.2. Tant els amidaments parcials com els que s'efectuïn al final de l'obra es 

faran conjuntament amb el contractista i se n’estendran les actes corresponents 

que seran signades per ambdues parts. 

6.1.3. Tots els amidaments que s'efectuïn comprendran les unitats d'obra 

realment executades, i el contractista no tindrà dret a reclamació de cap mena 

per la diferència que es pugui produir entre els amidaments que es facin i els 

que figuren en l'estat d'amidaments del projecte, així com tampoc pels errors de 

classificació de les diverses unitats d'obra que figurin en els estats de valoració. 

 

6.2. Valoracions. 

6.2.1. Les valoracions de les unitats d'obra que figuren en aquest projecte 

s'obtindran de la multiplicació del nombre d'aquestes resultant dels amidaments 

pel preu unitari que els és assignat en el pressupost.  

6.2.2. En el preu unitari esmentat al paràgraf anterior es consideren incloses les 

despeses del transport dels materials, les indemnitzacions o pagaments que 

s'hagin de fer per qualsevol concepte, així com tota mena d'impostos fiscals, 

estatals, provincials o municipals, que gravin els materials, durant l'execució de 

les obres, així com tota classe de càrregues socials. També aniran a càrrec del 

contractista els honoraris, les taxes i altres impostos i gravàmens que s'originin 

amb motiu de les inspeccions, aprovació i comprovació de les instal·lacions 

amb què es dota l'immoble.  

6.2.3. El contractista no tindrà dret a demanar cap indemnització per les causes 

esmentades. En el preu de cada unitat d'obra hi ha compresos tots els 

materials, accessoris i operacions necessàries per a deixar l'obra enllestida i en 

disposició per a rebre-la. 
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6.3. Valoració de les obres no acabades o incompletes. 

Les obres acabades s'abonaran d'acord amb els preus consignats en el 

pressupost. En el cas que a conseqüència de la rescissió o altre causa calgui 

valorar obres incompletes s'aplicaran els preus del pressupost, sense que es 

pugui pretendre la valoració de l'obra fraccionada d'altra forma que l'establida 

en els quadres de descomposició de preus. 

 

6.4. Preus contradictoris. 

Si s'esdevé algun cas excepcional o imprevist arran del qual calgui la 

designació de preus contradictoris entre l'Administració i el contractista, aquests 

preus s'hauran de fixar d'acord amb el que estableix el segon paràgraf de 

l'article 217 de la Llei de contractes del sector públic, de 30 d’octubre de 2007. 

 

6.5. Relacions valorades.  

6.5.1. El Director de l'obra formularà mensualment una relació valorada dels 

treballs executats des de l'anterior liquidació, amb subjecció als preus del 

pressupost. 

6.5.2. El contractista, que presenciarà les operacions de valoració i mesura 

objecte d'aquestes relacions, tindrà un termini de deu dies per examinar-les. 

Durant aquest període haurà de donar la seva conformitat o sinó fer les 

reclamacions que cregui convenients. 

6.5.3. Aquestes relacions valorades només tindran caràcter provisional a bon 

compte i no suposaran l'aprovació de les obres que hi són compreses. Les 

relacions es formaran multiplicant els resultats de la mesura pels preus 

corresponents i descomptant, si cal, la quantitat corresponent al tant per cent 

de baixa o millora produït en la licitació. 

 

6.6. Obres que s’abonaran al contractista i preu d’aquestes. 

6.6.1. S'abonaran al contractista les obres que realment executi segons el 

projecte que serveix de base al concurs o les seves modificacions, autoritzades 

per la superioritat i a les ordres que d'acord amb les seves facultats li hagi 
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comunicat per escrit el Director de l'obra, sempre que aquesta obra s'ajusti als 

preceptes del contracte i sense que el seu import pugui excedir de la xifra total 

dels pressupostos aprovats. En conseqüència, el nombre d'unitats que es 

consignen en el projecte o en el pressupost no podrà servir de fonament per a 

reclamacions de cap mena, llevat dels casos de rescissió. 

6.6.2. Tant en les certificacions d'obra com en la liquidació final s'abonaran les 

obres fetes pel contractista segons els preus d'execució material que figuren en 

el pressupost per a cada unitat d'obra. 

6.6.3. Si excepcionalment s'hagués fet algun treball no regulat exactament en 

les condicions de la contracta, però que tanmateix fos admissible segons el 

criteri  del  Director,  caldrà   fer-ho conèixer a la superioritat i proposar alhora la 

rebaixa de preus que cregui justa, i si aquella resolgués acceptar l'obra, el 

contractista quedarà obligat a conformar-se amb la rebaixa acordada. 

6.6.4. Quan es cregui necessari fer servir materials per efectuar obres que no 

figurin en el projecte, s'avaluarà el seu import als preus assignats a altres obres 

o materials anàlegs si n'hi hagués, i si no, s'acordarà entre el Director de l'obra i 

el contractista, sotmetent-lo a l'aprovació superior. Els nous preus convinguts 

per un o altre procediment se subjectaran sempre al que estableixi el paràgraf  

8.12 d'aquest capítol. 

6.6.5. Al resultat de la valoració feta d'aquesta manera se li augmentarà el tant 

per cent adoptat per a formar el pressupost de contracta, i de la quantitat que 

s'obtingui es descomptarà allò que proporcionalment correspongui a la rebaixa 

feta, en el cas que n'hi hagi. 

6.6.6. Quan el contractista, amb l'autorització del Director de l'obra, faci servir 

materials de preparació més acurada o de dimensions més grans que les 

estipulades en el projecte, substituint una classe de fàbrica per una altra que 

tingui assignat més preu, o fent amb dimensions més grans qualsevol altra 

modificació que sigui beneficiosa a parer de l'Administració, només tindrà dret a 

allò que li correspondria si hagués executat l'obra d'acord estrictament amb el 

que s'havia projectat i contractat. 

6.6.7. Les quantitats calculades per a obres accessòries tan sols seran 

abonades als preus de la contracta, segons les condicions d'aquesta i els 
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projectes particulars que es formulin o, en el seu defecte, per allò que resulti de  

mesura final. 

 

6.7. Abonament de les partides unitàries. 

6.7.1. Per a l’execució de les partides unitàries que figuren en el projecte 

d’obra, a les quals afecta la baixa d’adjudicació, caldrà obtenir l’aprovació de la 

Direcció facultativa. En aquest sentit, abans de procedir a la seva realització se 

sotmetrà a la seva consideració el detall desglossat del pressupost, el qual, si 

és de conformitat, podrà ser executat. De les partides unitàries que figuren en 

l’estat de mesures o pressupost, caldrà justificar les que s’indiquen amb els 

números, i les restants seran d’abonament íntegre.  

6.7.2. Un cop realitzades les obres, seran abonades al contractista amb el preu 

aprovat a què es fa referència en el paràgraf anterior. 

 

 

CAPÍTOL VII. RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA. 

 

7.1. Recepció. 

7.1.1. Un cop acabades les obres i trobant-se aquestes presumiblement en les 

condicions exigides, es procedirà a la seva recepció dintre del mes següent a la 

seva finalització, segons el que disposen els articles 205.2 i 218 de la Llei de 

contractes del sector públic, de 30 d’octubre de 2007. 

7.1.2. En l'acte de recepció hi seran presents: l'Interventor o delegat 

d'Intervenció i el funcionari tècnic designat per l'Administració contractant,  el 

director facultatiu de les obres i el contractista, i se n’estendrà l'acta 

corresponent. 

7.1.3. En el cas que les obres no es trobin en estat de ser rebudes s'actuarà 

d'acord amb el que disposa el segon paràgraf de l’article 218 de la Llei de 

contractes del sector públic, de 30 d’octubre de 2007. 

7.1.4. En fer-se la recepció de les obres el contractista haurà de presentar les 

autoritzacions pertinents dels organismes oficials de la província per a l'ús i 

posada en servei de les instal·lacions que així ho requereixin. No s'efectuarà la 
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recepció de les obres, ni, lògicament, es retornarà la fiança un cop 

transcorregut el termini de garantia, si no es compleix aquest requisit. 

 

7.2. Termini de garantia. 

7.2.1. El termini de garantia començarà a comptar a partir de la data de la 

recepció de l’obra. 

7.2.2. Sense perjudici de les garanties que expressament es detallen en el Plec 

de Clàusules Administratives, el contractista garanteix en general totes les 

obres que executa, així com els materials utilitzats i la seva bona manipulació. 

7.2.3. El termini de garantia serà d'un any, comptat com s'indica en el paràgraf 

7.2.1., i durant aquest període el contractista corregirà els defectes observats, 

eliminarà les obres rebutjades i repararà les avaries que per aquest motiu es 

produeixin, tot això pel seu compte i sense dret a cap indemnització. En cas de 

resistència, l'Administració efectuarà aquestes obres amb càrrec a la fiança. 

7.2.4. El contractista garanteix a l'Administració contra tota reclamació de 

tercera persona, derivada pel no compliment de les seves obligacions 

econòmiques o disposicions legals relacionades amb l'obra. Un cop aprovada 

la recepció i liquidació definitiva de les obres, l'Administració prendrà acord 

respecte a la fiança dipositada pel contractista. 

7.2.5. Passat el termini de garantia de l'obra el contractista quedarà rellevat de 

tota responsabilitat, excepte la referent als vicis ocults de la construcció, deguts 

al no compliment dolós de contracte per part de l'empresari, de la qual cosa 

respondrà durant quinze anys, d’acord amb allò que estableix l’article 219 de la 

Llei de contractes del sector públic, de 30 d’octubre de 2007. Transcorregut 

aquest termini quedarà totalment extingida la seva responsabilitat. 

 

7.3. Proves per a la recepció. 

7.3.1. Prèviament a l'execució de les unitats d'obra, els materials hauran de ser 

reconeguts i aprovats per la Direcció facultativa. Si s'haguessin manipulat o 

col·locat sense obtenir la dita conformitat hauran de ser retirats tots aquells que 

la Direcció rebutgi, dins d'un termini de trenta dies. 
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7.3.2. El contractista presentarà oportunament mostres de cada classe de 

material per a l’aprovació o confrontació amb els que s’utilitzin a l’obra. 

7.3.3. Sempre que la Direcció facultativa ho cregui convenient seran efectuades 

a compte de la contracta les proves i anàlisis que permetin apreciar les 

condicions dels materials que s'han d'emprar, en les condicions que fixa el 

Decret 77/1984 de 4 de març, de Presidència de la Generalitat sobre control de 

qualitat dels materials i unitats d'obra. 

 

 

CAPÍTOL VIII. CESSIONS I SUBCONTRACTES 

 

8.1. Cessions. 

L'empresa que resulti adjudicatària de la licitació a què es refereix aquest Plec 

no podrà cedir els drets i obligacions derivats del contracte, tret d'autorització 

de l'Administració i tenint en compte les condicions que estableix l’article 209 de 

la Llei de contractes del sector públic, de 30 d’octubre de 2007. 

 

8.2. Subcontractes. 

Per tal que l'empresa o contractista que resulti adjudicatària pugui 

subcontractar l'execució de diverses unitats d'obra, fent ús de les possibilitats 

que li concedeix l’article 210 de la Llei de contractes del sector públic, de 30 

d’octubre de 2007, a més de complir els requisits i tràmits que hi són previstos, 

haurà de sol·licitar del Departament de Cultura, Direcció General del Patrimoni 

Cultural, per escrit, l'autorització per a subcontractar, manifestant la 

classificació que ostentin les empreses contractistes amb les quals pretengui 

efectuar aquests subcontractes. El Departament queda facultat per rebutjar-los, 

total o parcialment, quan, segons criteri de la Direcció facultativa de les obres 

no reuneixin les condicions tècniques que garanteixin una bona execució de les 

unitats d'obra objecte del subcontracte. 
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CAPÍTOL XI. CLÀUSULES  FINALS  

 

9.1. El contractista, d'acord amb la Direcció facultativa, lliurarà en l'acte de la 

recepció, els plànols de totes les instal·lacions efectuades en l'obra amb les 

modificacions o estat definitiu en què han quedat. 

 

9.2. El contractista es compromet igualment a lliurar al Departament de Cultura 

les autoritzacions que preceptivament han d'expedir altres Departaments i 

autoritats locals per a la posada en servei de les instal·lacions que afecten 

l'obra. 

 

9.3. També van a compte del contractista tots els arbitris, llicències municipals, 

tanques, enllumenat, multes, etc. que motivin les obres des del seu inici fins a 

l'acabament total. 

 

9.4. El contractista durant l'any  que va des de la recepció al termini de garantia 

de l'obra, serà el conservador de l'edifici, on dedicarà el personal suficient per 

atendre totes les avaries i reparacions que s'hi puguin presentar, encara que 

l'establiment sigui ocupat o utilitzat per la propietat amb anterioritat a la 

finalització de l' esmentat termini. 

 

9.5. Per tot allò que no s'hagi detallat expressament en els articles anteriors, i 

en especial sobre les condicions que hauran de reunir els materials que es 

facin servir a l'obra, així com l'execució de cada unitat d'obra i les normes per a 

la seva mesura i valoració, regirà el Plec de Condicions Tècniques de la 

Direcció General d'Arquitectura. 

 

 

       Vist-i-plau 

EL  CONTRACTISTA    L'AUTOR DEL PROJECTE 

 

Vic,  
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El termini d'execució de l'obra és de tres mesos a partir de la data de la 

signatura de l'acta de comprovació de replanteig, amb el límit màxim que 

s’estableixi contractualment 

 

Classificació del contractista de les obres:  

El Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic preveu l’exigència de 

classificació empresarial només en el cas que calgui contractar l’execució 

d’obres d’import igual ó superior a 350.000 euros. L’import del pressupost de 

contracta de les obres puja la quantitat de 127.364,80 euros. Tot i això serà 

necessària l’acreditació d’experiència provada i documentada en el camp de la 

restauració. No serà necessària aquesta documentació si el contractista té la 

classificació K7c.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.2 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 19  

ÍNDEX 
 

B - MATERIALS ............................................................... 23 
B0 - MATERIALS BÀSICS ....................................................... 23 

B01 - LÍQUIDS ............................................................. 23 
B011 - NEUTRES .......................................................... 23 

B0 - MATERIALS BÀSICS ....................................................... 25 
B03 - GRANULATS ........................................................... 25 

B031 - SORRES ........................................................... 25 
B0 - MATERIALS BÀSICS ....................................................... 29 

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS ......................................... 29 
B051 - CIMENTS .......................................................... 29 

B0 - MATERIALS BÀSICS ....................................................... 37 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS ......................................... 37 

B053 - CALÇS ............................................................ 37 
B0 - MATERIALS BÀSICS ....................................................... 40 

B06 - FORMIGONS DE COMPRA ................................................. 40 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR ................................. 40 

B0 - MATERIALS BÀSICS ....................................................... 44 
B07 - MORTERS DE COMPRA ................................................... 44 

B071 - MORTERS AMB ADDITIUS ............................................. 44 
B0 - MATERIALS BÀSICS ....................................................... 47 

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES ................................... 47 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES ........................................ 47 

B0 - MATERIALS BÀSICS ....................................................... 51 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES ................................... 51 

B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES ........................................... 51 
B0 - MATERIALS BÀSICS ....................................................... 54 

B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS ....................................... 54 
B0G1 - PEDRA NATURAL I ELEMENTS ESPECIALS DE PEDRA NATURAL .............. 54 

B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ ........................ 57 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS ............................. 57 

B141 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL CAP .............................. 57 
B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ ........................ 69 

B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS ............................. 69 
B142 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR .................. 69 

B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ ........................ 81 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS ............................. 81 

B144 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI ............. 81 
B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ ........................ 93 

B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS ............................. 93 
B145 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS ......... 93 

B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ ....................... 105 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS ............................ 105 

B146 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS ........ 105 
B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ ....................... 117 

B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS ............................ 117 
B147 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS ............................. 117 

B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ ....................... 129 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS ............................ 129 

B148 - ROBA DE TREBALL ................................................. 129 
B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ ....................... 141 

B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES ........................... 141 
B151 - MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES 
I OBJECTES ............................................................. 141 

B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ ....................... 149 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 20  

B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES ........................... 149 
B152 - MATERIALS PER A PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I 
OBJECTES ............................................................... 149 

B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ ....................... 157 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES ........................... 157 

B15A - MATERIALS DE PREVENCIÓ PER A ÚS DE MAQUINÀRIA ................... 157 
B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ ....................... 165 

B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES ........................... 165 
B15Z - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES .............. 165 

B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES ............................... 173 
B6A - MATERIALS PER A REIXATS METÀL.LICS ................................. 173 

B6AA - MATERIALS PER A TANCAMENTS DE MALLA D'ACER ...................... 173 
B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES ............................... 175 

B6A - MATERIALS PER A REIXATS METÀL.LICS ................................. 175 
B6AZ - MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS METÀL.LICS .................... 175 

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS ..................... 177 
B76 - LÀMINES ELASTOMÈRIQUES ............................................. 177 

B761 - LÀMINES ELASTOMÈRIQUES NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE ............ 177 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS ..................... 180 

B77 - LÀMINES DE POLIETILÈ ............................................... 180 
B771 - LÀMINES DE POLIETILÈ ............................................ 180 

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS ..................... 183 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS .................................. 183 

B7J2 - MATERIALS PER AL REBLERT DE JUNTS ............................... 183 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS ..................... 184 

B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS .................................. 184 
B7J5 - SEGELLANTS ...................................................... 184 

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS ..................... 190 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS .................................. 190 

B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS ..................... 190 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS ............................................. 192 

D07 - MORTERS I PASTES ................................................... 192 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS .......................................... 192 

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS ............................................. 193 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT ......................................... 193 

D0B3 - ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES .................................. 193 
H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT ................................... 195 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL .................. 195 

H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES ........................................... 195 
H151 - PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES . 195 

H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL .................. 204 
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES ........................................... 204 

H15A - ELEMENTS DE PREVENCIÓ PER A ÚS DE MAQUINÀRIA .................... 204 
K15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES ........................................... 208 

K151 - PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES . 208 
K1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ ....................................... 217 

K1A - TREBALLS D'INSPECCIÓ, ARQUEOLOGIA I INFORMACIÓ ESTAT EDIFICI ....... 217 
K1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ ....................................... 223 

K1R - DESINFECCIONS, DESRATITZACIONS, ELIMINACIÓ DE PLANTES I MALES HERBES223 
K1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ ....................................... 227 

K1R - DESINFECCIONS, DESRATITZACIONS, ELIMINACIÓ DE PLANTES I MALES HERBES227 
K1R1 – ARRENCADA D’ELEMENTS VEGETALS ..................................... 227 

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES .......................... 229 
K21 – DEMOLICIONS, DESMUNTATGES I ENDERROCS .............................. 229 

K214 – DESMUNTATGES I ENDERROCS D’ESTRUCTURES .......................... 229 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES .......................... 233 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 21  

K24 - TRANSPORT DE TERRES, RUNA I ALTRES MATERIALS ....................... 233 
K246 - DESENRUNAMENTS A EDIFICACIONS ................................... 233 

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES .......................... 235 
K2R - GESTIÓ DE RESIDUS .................................................. 235 

K2R2 – CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS ........................................ 235 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES .......................... 238 

K2R - GESTIÓ DE RESIDUS .................................................. 238 
K2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT . 238 

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES .......................... 240 
K2R - GESTIÓ DE RESIDUS .................................................. 240 

K2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT .......... 240 
K4 - ESTRUCTURES ........................................................... 242 

K4G - ESTRUCTURES DE MAÇONERIA ........................................... 242 
K4GR - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE MAÇONERIA ............................ 242 

K5 - COBERTES .............................................................. 248 
K52 - TEULADES ........................................................... 248 

K522 - TEULADES DE TEULES DE CERÀMICA .................................. 248 
K5 - COBERTES .............................................................. 252 

K52 - TEULADES ........................................................... 252 
K52P - TEULADES AMB LLOSES DE PEDRA .................................... 252 

K5 - COBERTES .............................................................. 254 
K52 - TEULADES ........................................................... 254 

K52Y – COL·LOCACIÓ DE TEULES EN TEULADES ............................... 254 
K5 - COBERTES .............................................................. 257 

K5Z – ELEMENTS AUXILIARS DE COBERTES ..................................... 257 
K5Z1 – FORMACIÓ DE PENDENTS ............................................ 257 

K5 - COBERTES .............................................................. 261 
K5Z – ELEMENTS AUXILIARS DE COBERTES ..................................... 261 

K5ZA – CARENERS I CORONAMENTS .......................................... 261 
K5 - COBERTES .............................................................. 267 

K5Z – ELEMENTS AUXILIARS DE COBERTES ..................................... 267 
K5ZB – AIGUAFONS I CANALS INTERIORS .................................... 267 

K5 - COBERTES .............................................................. 271 
K5Z – ELEMENTS AUXILIARS DE COBERTES ..................................... 271 

K5ZD – MINVELLS ........................................................ 271 
K5 - COBERTES .............................................................. 277 

K5Z – ELEMENTS AUXILIARS DE COBERTES ..................................... 277 
K5ZE – RÀFECS I VORES LLIURES .......................................... 277 

K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS .................. 282 
K76 - MEMBRANES AMB LÀMINES ELASTOMÈRIQUES ............................... 282 

K761 - MEMBRANES ADHERIDES AMB LÀMINES ELASTOMÈRIQUES .................. 286 
K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS .................. 290 

K7A - BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT ...................................... 290 
K7A2 - BARRERES SINTÈTIQUES ............................................ 290 

K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS .................. 292 
K7J - JUNTS I SEGELLANTS ................................................. 292 

K7J2 - REBLERT DE JUNTS ................................................ 292 
K8 – REVESTIMENTS, PROTECCIONS I PINTURES .................................. 294 

K81 - REVESTIMENTS ....................................................... 294 
K81P – CORONAMENTS DE PARETS AMB PECES DE PEDRA NATURAL ................ 294 

K8 – REVESTIMENTS, PROTECCIONS I PINTURES .................................. 296 
K83 - PINTURES ........................................................... 296 

K839 – TRACTAMENTS CROMÀTICS DE PARAMENTS .............................. 296 
D - ELEMENTS COMPOSTOS ..................................................... 298 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS ............................................. 298 

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT ......................................... 298 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 22  

D0B2 - ACER EN BARRES .................................................. 298 
 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 23  

  
B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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, 
et. 
- 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 pretensat 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 substancies 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 
     - Substancies 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 
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          - 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 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 
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B0 - MATERIALS BÀSICS 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o 
marbres blancs i durs. 
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 
 
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 D.F. 
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 2 g/cm3 (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 pretensat......................... <= 0,03% en pes 
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     - 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 
          - 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 obras 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 
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     - 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% 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les 
seves condicions. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de 
subministrament que ha d'estar a disposició de la Direcció 
d'Obra en el que hi constarán com a mínim les dades següents: 
     - Nom del subministrador 
     - Numero de sèrie del full de subministrament 
     - Nom de la cantera 
     - Data del lliurament 
     - Nom del peticionari 
     - Tipus de granulat 
     - Quantitat de granulat subministrat 
     - Denominació del granulat(d/D) 
     - Identificació del lloc de subministrament 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0 - MATERIALS BÀSICS 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant hidràulic format per materials artificials de 
naturalesa inorgànica i mineral, utilitzat a la confecció de 
morters, formigons, pastes, beurades, etc. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les 
característiques següents: 

- Ciments sense característiques especials (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calç (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

 
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 ser un material granular molt fi i estadísticament 
homogeni. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
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CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS 
Relació entre denominació i designació dels ciments segons el 
tipus: 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominació                     │ Designació   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland                       │  CEM I       │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland compost               │  CEM II/A-M  │ 
│                                       │  CEM II/B-M  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb escória           │  CEM II/A-S  │ 
│                                       │  CEM II/B-S  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │  CEM II/A-P  │ 
│                                       │  CEM II/B-P  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb cendres           │  CEM II/A-V  │ 
│ volants                               │  CEM II/B-V  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb filler calcàri    │  CEM II/A-L  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │  CEM II/A-D  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment de forn alt                    │  CEM III/A   │ 
│                                       │  CEM III/B   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment putzolànic                     │  CEM IV/A    │ 
│                                       │  CEM IV/B    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment mixt                           │  CEM V/A     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 
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CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES: 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no 
es consideren el regulador d'adormiment ni els additius): 

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Designació │   K   │   S   │   D   │   P   │   V   │   L │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│ CEM I     │95-100 │   -   │   -   │   -   │   -   │   - │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-M │ 80-94 │  6-20 │  6-20 │  6-20 │  6-20 │ 6-20 │ 
│CEM II/B-M │ 65-79 │ 21-35 │ 21-35 │ 21-35 │ 21-35 │21-35 │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-S │ 80-94 │  6-20 │   -   │   -   │   -   │   - │ 
│CEM II/B-S │ 65-79 │ 21-35 │   -   │   -   │   -   │   - │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-P │ 80-94 │   -   │   -   │  6-20 │   -   │   - │ 
│CEM II/B-P │ 65-79 │   -   │   -   │ 21-35 │   -   │   - │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-V │ 80-94 │   -   │   -   │   -   │  6-20 │   - │ 
│CEM II/B-V │ 65-79 │   -   │   -   │   -   │ 21-35 │   - │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-L │ 80-94 │   -   │   -   │   -   │   -   │ 6-20 │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM II/A-D │ 90-94 │   -   │  6-10 │   -   │   -   │   - │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM III/A  │ 35-64 │ 36-65 │   -   │   -   │   -   │   - │ 
│CEM III/B  │ 20-34 │ 66-80 │   -   │   -   │   -   │   - │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│CEM IV/A   │ 65-89 │   -   │ 11-35 │ 11-35 │ 11-35 │   - │ 
│CEM IV/B   │ 45-64 │   -   │ 36-55 │ 36-55 │ 36-55 │   - │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│ 
│ CEM V/A   │ 40-64 │ 18-30 │   -   │ 18-30 │ 18-30 │   - │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

(K=Clinker, S=Escoria siderúrgica, D=Fum de sílice, 
P=Putzolana natural, V=Cendres volants, L=Filler calcàri) 

Percentatge en massa del fum de sílice.................... <= 10% 
Percentatge en massa de component calcàri................. <= 20% 
Percentatge en massa de components addicionals 
("filler" o algún dels components principals que no siguin 
específics del seu tipus).................................. <= 5% 
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CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I FÍSIQUES: 
Resistència a compressió en N/mm2: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Classe Resistent │ Resistència inicial │ Resistència normal  │ 
│                 │─────────────────────│─────────────────────│ 
│                 │  2 dies  │  7 dies  │      28 dies        │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────────────────│ 
│   32,5          │    -     │ >= 16,0  │ >= 32,5 │ <= 52,5   │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│ 
│   32,5 R        │ >= 13,5  │     -    │ >= 32,5 │ <= 52,5   │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│ 
│   42,5          │ >= 13,5  │     -    │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│ 
│   42,5 R        │ >= 20,0  │     -    │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│ 
│   52,5          │ >= 20,0  │     -    │ >= 52,5 │    -      │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│ 
│   52,5 R        │ >= 30,0  │     -    │ >= 52,5 │    -      │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

(R=Alta resistència inicial) 
Temps d'adormiment: 
     - Inici: 
          - Classe 32,5 i 42,5......................... >= 60 min 
          - Classe 52,5................................ >= 45 min 
     - Final............................................. <= 12 h 
Expansió Le Chatelier (UNE 80-102)...................... <= 10 mm 
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CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 
Contingut de clorurs..................................... <= 0,1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en 
massa): 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus    │ Pèrdua per │ Residu   │   Contingut en sulfats (SO3)         │ 
│         │ calcinació │insoluble │                                      │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────────────────────────│ 
│Classe   │            │          │ 32,5-32,5R-42,5R │ 42,5R-52,5-52,5R  │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│ 
│ CEM I   │  <= 5,00   │ <= 5,00  │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│ 
│ CEM II  │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│ 
│ CEM III │  <= 5,00   │ <= 5,00  │     <= 4,00      │   <= 4,0          │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│ 
│ CEM IV  │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│ 
│ CEM V   │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de 
putzolanicitat. 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ: 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i 
calcàris. 
Clinker..................................................... 100% 
Resistència a la compressió: 
     - A les 6 h..................................... >= 20 N/mm2 
     - A les 24 h.................................... >= 40 N/mm2 
Temps d'adormiment: 
     - Inici........................................... >= 60 min 
     - Final............................................. <= 12 h 
Composició química (% en massa): 
     - Alúmina (Al2O3)............................. >= 36 - <= 55 
     - Sulfurs (S=)...................................... <= 0,10 
     - Clorurs (Cl-)..................................... <= 0,10 
     - Àlcalis........................................... <= 0,40 
     - Sulfats (SO3)..................................... <= 0,50 
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CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS: 
Índex de blancor (UNE 80-117)............................. >= 75% 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no 
es consideren el regulador d'adormiment ni els additius): 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Denominació              │ Tipus  │  Clinker  │  Addicions  │ 
│─────────────────────────│────────│───────────│─────────────│ 
│Ciment pòrtland blanc    │  BL I  │ 95 - 100  │    0 - 5    │ 
│─────────────────────────│────────│───────────│─────────────│ 
│Ciment pòrtland blanc    │  BL II │ 75 - 94   │    6 - 25   │ 
│amb addicions            │        │           │             │ 
│─────────────────────────│────────│───────────│─────────────│ 
│Ciment pòrtland blanc    │  BL V  │ 40 - 74   │   26 - 60   │ 
│per a enrajolats         │        │           │             │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Resistència a compressió N/mm2: 
┌────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   Classe   │ Resistència inicial │ Resistència normal  │ 
│ Resistent  │      a 2 dies       │     a 28 dies       │ 
│────────────│─────────────────────│─────────────────────│ 
│    22,5    │          -          │ >= 22,5 │ <= 42,5   │ 
│────────────│─────────────────────│─────────│───────────│ 
│    42,5    │       >= 13,5       │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 
│────────────│─────────────────────│─────────│───────────│ 
│    42,5 R  │       >= 20,0       │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 
│────────────│─────────────────────│─────────│───────────│ 
│    52,5    │       >= 20,0       │ >= 52,5 │     -     │ 
└────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
(R=Alta resistència inicial) 
Temps d'adormiment: 
     - Inici: 
          - Classe 22,5................................ >= 60 min 
          - Classe 42,5 i 52,5......................... >= 45 min 
     - Final............................................. <= 12 h 
Expansió Le Chatelier (UNE 80-102)...................... <= 10 mm 
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CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 
Contingut de clorurs..................................... <= 0,1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en 
massa): 

┌──────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus  │  Pèrdua per │  Residu  │  Contingut en   │ 
│       │ calcinació  │ insoluble │  sulfats (SO3)  │ 
│───────│─────────────│──────────│─────────────────│ 
│ BL I  │   <= 5,00   │  <= 5,00 │    <= 4,5       │ 
│ BL II │      -      │     -    │    <= 4,0       │ 
│ BL V  │      -      │     -    │    <= 3,5       │ 
└──────────────────────────────────────────────────┘ 

 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
Prescripcions addicionals respecte als components (%) 

┌────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│    Tipus          │        C3A        │    C3A + C4AF  │ 
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│    CEM I          │      <= 5,0       │     <= 22,0    │ 
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│    CEM II         │      <= 8,0       │     <= 25,0    │ 
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│   CEM III/A       │     <= 10,0       │     <= 25,0    │ 
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│   CEM III/B       │       (1)         │        (1)     │ 
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│   CEM IV/A        │      <= 8,0       │     <= 25,0    │ 
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│   CEM IV/B        │     <= 10,0       │     <= 25,0    │ 
│───────────────────│───────────────────│────────────────│ 
│   CEM V/A         │     <= 10,0       │     <= 25,0    │ 
└────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
(1) El ciment CEM III/B sempre es resistent a l'aigua de mar. 
C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304. 

 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
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 
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- 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 

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar 
les següents dades: 

- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 

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, 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 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RC-97 "Instrucción para la Recepción de Cementos" 
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B0 - MATERIALS BÀSICS 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B053 - CALÇS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, 
composada 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 amarada en pasta CL 90 per a construcció 
- Calç aèria CL 90 per a construcció 
- Calç aèria per a estabilització d'esplanades 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb 
aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de 
consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
CALÇ AÈRIA CL 90 PER A CONSTRUCCIÓ: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats 
dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2).............. >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2)..................... <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2)..................... <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2)..................... <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
     - Material retingut al tamís 0,09 mm.................. <= 7% 
     - Material retingut al tamís 0,2 mm................... <= 2% 
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
     - Pastes amarades..................................... Passa 

- Altres calçs: 
          - Mètode de referència........................... <= 20 
          - Mètode alternatiu............................... <= 2 
Densitat aparent per a calç 
en pols (UNE-EN 459-2) Da................ 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
     - Pastes amarades............................. 45% < h < 70% 
     - Altres calçs........................................ <= 2% 
 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES: 
Contingut de CaO + MgO.................................... >= 90% 
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Contingut de CO2........................................... <= 5% 
Composició: 
     - Calç tipus ICalç viva d’alt contingut en calci o dolomítoques  
       en gra 
     - Calç tipus II.................... Calç amarada o hidratada 
Finor de la mòlta, mesurats els rebuigs acumulats màxims, 
referits al pes sec: 

- Calç tipus I i II (tamís UNE 0,2 mm) ................. <= 10% 
- Calç tipus I (tamís UNE 6,3 mm) ..................... <= 0,0% 

Reactivitat calç tipus I amb MgO (UNE 80-502): 
┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tipus de calç   │ Temperatura │ Temps de reacció  │ 
│─────────────────│─────────────│───────────────────│ 
│ Calç viva       │   >= 60°C   │   <= 25 min       │ 
│─────────────────│─────────────│───────────────────│ 
│ Calç dolomítica │   >= 50°C   │   <= 25 min       │ 
└───────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Contingut de MgO.......................................... <= 10% 
Si el contingut de MgO superès el 7% s’hauria de determinar la 
estabilitat de volum (UNE_EN 459-2) i el resultat haurà de 
complir les condicions per a qualificar-lo com a “passa” en la 
UNE_ENV 459-1. 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2): 
- Calç tipus II............................................ <= 2% 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no 
experimenti alteració de les seves característiques. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 

A l'envàs hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1 
- Pes net 

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. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CALÇ PER A CONSTRUCCIÓ: 
UNE_ENV 459-1 1996 EXP "Cales para construcción. Parte 1: 
Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad." 
 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES: 
RCA-92 "Instrucción para la recepción de cales en obras de 
estabilización de suelos." 
UNE 80-502-97 "Cales vivas o hidratadas utilizadas en la 
estabilización de suelos." 
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B0 - MATERIALS BÀSICS 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), 
elaborat en una central formigonera legalment autoritzada 
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
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. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per 
propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la 
següent informació: 
    - Consistència 
    - Grandària màxima del granulat 
    - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
    - Resistència característica a compressió per als formigons 
designats per propietats 
    - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons 
designats per dosificació 
    - La indicació de l'us estructural que tindrá el formigó: en 
massa, armat o pretensat 
La designació per propietats es fará d'acord amb el format: T-
R/C/TM/A 
    - T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel 
formigó armat, i HP pel formigó pretensat 
    - R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
    - C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, 
B tova, P plàstica i S seca 
    - TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
    - A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha 
d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 
peticionari les característiques especificades de grandaria 
máxima del granulat, consistència i resistència característica, 
així com les limitacions derivades del tipus d'ambient 
especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment) 
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En els formigons designats per dosificació, el peticionari es 
responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i 
contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de 
les especificades en la designació, les garanties i les dades 
que el suministrador hagi d'aportar serán especificades abans de 
l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que 
estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, 
no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus, 
excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, 
la D.F. pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílice 
per 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 sílice no ha de superar el 10% del 
pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants 
realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de 
la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la 
D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment 
homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions 
de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 
5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
     - Formigó en massa Ciments comuns(UNE 80-301) 
  Ciments per a usos especials(UNE 80-307) 
     - Formigó armat Ciments comuns(UNE 80-301) 
     - Formigó pretensat Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 
80-307) 
     - Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments 
blancs(UNE 80-305) 
    - Es consideren inclosos els ciments de característiques 
addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de 
mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 
Classe del ciment >= 32,5 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
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     - Obres de formigó en massa >= 200 kg/m3 
     - Obres de formigó armat >= 250 kg/m3 
     - Obres de formigó pretensat >= 275 kg/m3 
     - A totes les obres <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions 
de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
     - Formigó en massa <= 0,65 kg/m3 
     - Formigó armat <= 0,65 kg/m3 
     - Formigó pretensat <= 0,60 kg/m3 
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 
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 
Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca Nul 
          - Consistència plàstica o tova ± 1 cm 
     - Consistència fluida ± 2 cm 
 
 
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 és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on 
constin, com a mínim, les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 

    - Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
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- Especificacions del formigó: 
         - Resistència característica 
         - Formigons designats per propietats: 
              - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
              - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de 
tolerància) 
         - Formigons designats per dosificació: 
              - Contingut de ciment per m3 
              - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
         - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
         - Tipus, classe i marca del ciment 
         - Grandària màxima del granulat 
         - Consistència 
         - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
         - Procedència i quantitat de les addicions o indicació 
que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 
    - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de 
formigó fresc 
    - Identificació del camió i de la persona que fa la 
descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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B0 - MATERIALS BÀSICS 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i 
additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Morter adhesiu 
- Morter adhesiu especial per a guix 
- Morter amb resines sintètiques per a junts d'enrajolat de 
gres 
- Morter elàstic 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 
- Morter d'anivellament 
- Morter refractari 

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
El morter adhesiu és un morter sec d'àrids fins i resines 
orgàniques que al barrejar-lo amb aigua amb la proporció 
adequada fa una pasta apta per a fixar revestiments ceràmics a 
terres i parets. 
El morter de resines sintètiques és un morter fi a base de 
ciment, modificat amb resines sintètiques per al rebliment de 
junts de revestiments ceràmics. 
El morter elàstic és una pasta feta amb ciment CEM I/42,5 i 
granulats silicis amb additius adherents. 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a 
partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi 
en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter 
de granulat fi, ciment pòrtland i additiu plastificant per a 
barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a construir 
parets de maons. 
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, 
ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma una 
pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa 
de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb 
acabat porós. 
El morter refractari és un morter de terres refractàries i 
aglomerant específic per a resistir altes temperatures, 
utilitzat per a la col.locació de maons refractaris a forns, 
llars de foc, etc... 
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El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines 
sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta 
resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i 
regularització d'elements de formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
MORTER ADHESIU: 
Les seves característiques, mesurades segons els assaigs 
establerts per la UEATC (Cahier CSTB 1586), han de ser: 
     - Resistència a l'arrencament >= 5 kg/cm2 
     - Temps d'extensibilitat 1 - 3 h 
     - Temps d'ajustabilitat >= 10 min 
     - Lliscament un cop aplicat a paraments verticals <= 2 mm 
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 

- Composició 
- Granulometria 
- Densitat en pols i en pasta 
- Procediment per a l'elaboració de la pasta i per a la seva 
aplicació 
- Rendiments previstos 

 
MORTER AMB RESINES SINTÈTIQUES: 
Densitat aparent Aprox. 1,4 T/m3 
Absorció d'aigua (DIN 52617-E) Ha de cumplir 
 
MORTER ELÀSTIC: 
Mida del granulat < 400 micres 
Dosificació en volum 1:3 
Relació aigua - ciment 0,4 - 0,5 
Resistència a compressió al cap de 28 dies >= 350 kg/cm2 
Resistència a flexotracció al cap de 28 dies >= 50 kg/cm2 
 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'us a que es 
destini el morter i la temperatura ambient i superficials del 
lloc on es col.loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per 
la D.F. 
Mida màxima del granulat <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de 
morter 
Mida mínima del granulat >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q) 3 <= Q <= 7 
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MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS: 
Resistència a la compressió al cap de 28 dies >= 80 kg/cm2 
Consistència (assentament al con d'Abrams) 17 cm 
Percentatge de fins a la mescla seca (P) 20% <= P <= 10% 
Toleràncies: 
     - Consistència (assentament al con d'Abrams) ± 20 mm 
 
MORTER POLIMÈRIC: 
     Granulometria 0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies (UNE 80-101) 500 - 600 kp/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies (UNE 80-101) 90 - 120 
kg/m2 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense 
contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
     - Morter adhesiu 1 any 
     - Morter amb resines sintètiques o morter polimèric 6 
mesos 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIU PLASTIFICANT UTILITZAT PER A 
PARETS DE MAONS: 
NBE FL-90 "Norma Básica de la Edificación. Muros resistentes de 
Fábrica de Ladrillo." 
 
ALTRES MORTERS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de 
formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord 
de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials 
disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat 
Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni 
bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de 
pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a 
armadures passives longitudinals o transversals, amb les 
excepcions següents: 
    - Malles electrosoldades 
    - Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha 
de seguir les seves 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). 
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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│Lìm elàstic│ Resist  │Relació     │Allarg.de  │Allarg │Relació│ 
│          │  Re (MPa) │a la     │Re-real/    │rotura     │total  │Rm/Re  │ 
│          │           │tracció  │Re-nominal  │(s/base de │càrrega│       │ 
│          │           │Rm (MPa) │            │5 diametres│màxima │       │ 
│──────────│───────────│─────────│────────────│───────────│───────│───────│ 
│B 400 SD  │ >= 400    │>= 480   │>= 1,20     │>= 20%     │   9%  │>= 1,20│ 
│          │           │         │            │           │       │<= 1,35│ 
│B 500 SD  │ >= 500    │>= 575   │>= 1,25     │>= 12%     │   8%  │>= 1,15│ 
│          │           │         │            │           │       │<= 1,35│ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Composició química: 

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

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 
180° i 
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36-065)
 Nul.la 
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Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 
     - Tensió mitjana d'adherència: 
          - D < 8 mm >= 6,88 N/mm2 
          - 8 mm <= D <= 32 mm >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
          - D > 32 mm >= 4,00 N/mm2 
     - Tensió de trencament d'adherència: 
          - D < 8 mm >= 11,22 N/mm2 
          - 8 mm <= D <= 32 mm >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
          - D > 32 mm >= 6,66 N/mm2 
Toleràncies: 

- Secció barra: 
          - Per a D <= 25 mm >= 95 % secció nominal 
          - Per a D > 25 mm >= 96% secció nominal 
     - Massa ± 4,5% massa nominal 

- Ovalitat: 
┌─────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre nominal e │  Diferència màxima  │ 
│     (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'adherencia 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 
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         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 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
UNE 36-068-94 "Barras corrugadas de acero soldable para 
armaduras de hormigón armado." 
UNE 36-065-00 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 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen 
perpendicularment, unides per mitjà de soldadura elèctrica als 
punts de contacte. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord 
de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials 
disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat 
Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni 
bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de 
pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 
36-068, relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país 
d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 
36-811). 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar 
a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 
Han de complir les especificacions de la UNE 36-092. 
Característiques dels nusos (UNE 36-462): 
     - Càrrega de trencament dels nusos............ 0,3 x Sm x Re 

  (Sm = Àrea de la secció transversal nominal de l'element 
sotmès a tracció, barra de major diàmetre de les del nus) 
  (Re = Límit elàstic garantit dels nusos) 

     - N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats 2% del total 
- N° màxim de nusos sense soldar 

       o desenganxats a una barra.................. 20% del total 
Amplària del panell....................................... 2,15 m 
Llargària del panell......................................... 6 m 
Prolongació de les barres longitudinals 
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més enllà de l'última barra transversal............. 1/2 retícula 
Prolongació de les barres transversals 
més enllà de l'última barra longitudinal................... 25 mm 
Característiques mecàniques: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Designació │ Assaig doblat- │                 Assaig de tracció        │ 
│ filferros  │   desdoblat    │──────────────────────────────────────────│  
│            │     ß=90°      │  Límit │ Càrrega │ Allargament │Relació  │ 
│            │     ß=20°      │ elàstic│unitària │ de ruptura  │ fs/fy   │ 
│            │  d(diàmetre    │   fy   │   fs    │ (sobre base │         │ 
│            │   mandril)     │ (N/mm2)│ (N/mm2) │   de 5 D)   │         │ 
│────────────│────────────────│────────│─────────│─────────────│─────────│ 
│  B 500 T   │     8d         │   500  │   550   │     8       │ 1,03    │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
- Presència de fissures després dels assaigs de doblegat 
simple 

       a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90° (UNE 36-068) Nul.la 
- Tensió mitjana d'adherència (EHE): 

          - Barres de diàmetre < 8 mm.............. >= 6,88 N/mm2 
          - Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm>= 7,84 - 0,12 D N/mm2 

- Tensió de trencament per adherència (EHE): 
          - Barres de diàmetre < 8 mm............. >= 11,22 N/mm2 
          - Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm>= 12,74 - 0,19 D N/mm2 
Toleràncies: 

- Secció barra: 
          - Per a D <= 25 mm............... >= 95% secció nominal 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han 
de complir les especificacions de la norma UNE 36-068 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant 
i la designació de la malla. 
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'adherencia 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. 
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     - 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 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
UNE 36-092-96 "Mallas electrosoldadas de acero para hormigón 
armado." 
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B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
B0G1 - PEDRA NATURAL I ELEMENTS ESPECIALS DE PEDRA NATURAL 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Llosa de pedra natural per a col.locar amb un revestiment 
(parets, terres, taulells, etc.), de gruixos compresos entre 15 
i 80 mm. 
Les pedres considerades són: 

- Gres 
- Calcària 
- Granítica 

Els acabats superficials considerats són: 
- Serrada i sense polir 
- Abuixardada 
- Polida 
- Polida i abrillantada 
- Tosquejada 
- Flamejada 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de 
tenir esquerdes, pèls, buits o cavitats provinents de restes 
orgànics. 
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la 
talla. 
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no 
gelable. 
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la 
superfície. 
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells 
escantonats. Les cares han de ser planes. 
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els 
seus fragments han de tenir les arestes vives. 
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la D.F. 
Pes específic (UNE_EN 1936): 
     - Pedra de gres >= 2400 kg/m3 
     - Pedra calcària >= 2000 kg/m3 
     - Pedra granítica >= 2500 kg/m3 
Coeficient de saturació >= 47% 
Absorció d'aigua, en volum (UNE 127-002): 
     - Pedra de gres <= 4,5% 
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     - Pedra calcària <= 2% 
     - Pedra granítica <= 1,4% 
Absorció d'aigua, en pes: 
     - Pedra de gres <= 0,5% 
     - Pedra calcària <= 2% 
     - Pedra granítica <= 0,2% 
Coeficient de dilatació tèrmica 6 x 10 E - 6 - 12 x 10 E - 6 
mm°C 
Mòdul d'elasticitat 100000 - 500000 kg/cm2 
Porositat aparent <= 0,4% 
Duresa al ratllat (Mohs): 
     - Pedra de gres o Pedra calcària >= 3 
     - Pedra granítica >= 6,5 
Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245) < 1,2% 
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta): 
     - Pedra de gres >= 250 kg/cm2 
     - Pedra calcària >= 400 kg/cm2 
     - Pedra granítica >= 800 kg/cm2 
Gelabilitat (UNE 7-062) Ha de complir 
Resistència a la flexió: 
     - Pedra de gres >= 50 kg/cm2 
     - Pedra calcària >= 70 kg/cm2 
     - Pedra granítica >= 80 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Gruix ± 2 mm 
     - Diferència de llargària entre les arestes ± 2 mm 
     - Angles ± 1° 
     - Rectitud d'arestes ± 0,1% 
     - Planor ± 0,3% 
 
PEDRA DE GRES: 
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen 
sedimentari, constituïda per sorra de quars i materials 
aglomerants diversos. 
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal. 
 
PEDRA CALCÀRIA: 
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal.lina 
d'origen sedimentari constituïda bàsicament per carbonat càlcic. 
La seva composició no ha de ser excesivament bituminosa ni rica 
en argila. 
 
PEDRA GRANÍTICA: 
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal.lina 
d'origen eruptiu constituïda bàsicament per quars, feldespat i 
mica. 
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No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats 
característics. 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Les peces han d'estar protegides durant el 
transport. 
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser 
atacades per agents agressius i de manera que no es trenquin ni 
s'escantonin. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
B141 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL CAP 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el 
protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva 
seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l'aparell auditiu. 
- Proteccions per a l'aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin 
específicament destinats a protegir la salut o la integritat 
física del treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels 
serveis de manteniment de l'ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d'esport. 
- El material d'autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels 
riscos i dels factors de molèstia. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir 
les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de 
resistència a la força fora de control que incideixi amb la part 
del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i 
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manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari 
per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de 
garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en 
el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els 
riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o 
ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu 
voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb 
visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, 
la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament 
dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el qual 
constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  
"galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable 
a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser 
sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i 
la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A 
l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de disposar d'un 
dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts 
en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Seran fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, 
sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 
0,450 kg de pes. 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues 
elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 
17.000 voltis sense perforar-se. 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes 
violents, encara que no se'ls hi apreciï exteriorment cap 
deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la 
data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran 
de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats. 
- Seran d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús 
per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i 
substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, 
totalment nous. 
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PROTECCIONS PER A L' APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l' aparell ocular s'efectuarà mitjançant la 
utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes 
següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran 
lleugeres, indeformables a l'escalfor, incombustibles, còmodes i 
de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i 
eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de 
ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb 
tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de 
pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; 
en els damés casos seran de montura de tipus normal i amb 
proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor 
ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es 
podran fer servir ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb 
armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp 
visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor 
haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per 
impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos 
tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser 
de material orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o 
deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes 
d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de 
tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït amb 
material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de 
"Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits 
asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, 
equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de 
suportar. 
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Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus 
hauran de ser fabricades preferentment amb poliester reforçat 
amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de 
tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els 
contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre 
(mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser 
òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i 
altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys 
del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència 
impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més 
polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús 
individual. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les 
següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per 
evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma 
especialment tractada o de neoprè per evitar la irritació de 
l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, 
pels usuaris que necessitin l'ús d'ulleres amb vidres 
correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu 
portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant 
guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir 
els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al 
treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de 
polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, 
pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, 
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etc., segons les característiques o riscos del treball a 
realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir 
guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que portin marcat 
en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat 
fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà 
obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a 
la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la 
corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant 
riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o 
poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el 
cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes 
altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de 
protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments 
de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en 
no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per poder 
desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan 
sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i polaines de 
cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, 
el calçat de seguretat serà de materials transpirables i 
disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o 
fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb 
costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no 
inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan 
tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva 
resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una 
alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 
anys. 
  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda 
salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons. 
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- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, 
amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  
de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les 
inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables,disposaran d'esclavines i registres de 
ventilació per a permetre l'evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de 
l'usuari compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les 
condicions i tasques relacionades amb l'usuari, tenint en compte 
les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha 
estat dissenyat i fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que 
per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a l'usuari. 
Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat 
possible que estigui en consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari 
hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts 
que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta 
col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà en el 
seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en 
compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures 
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que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, 
hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que 
l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense 
perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al 
vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball 
comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 1) 
La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la 
cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les 
següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin 
evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a 
l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del 
RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que haurann de reunir els EPI 
per a garantir la seva funció, tenint en compte la naturalesa i 
magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els 
factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI 
o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les 
indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el 
mercat amb les definides a l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI  atenent a les 
conclusions de les actuacions prèvies d'avaluació de riscos, 
definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 
30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures 
tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions 
funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de 
les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o 
aprop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d' 
encofrat i desencofrat, muntatge i instal.lació de bastides i 
demolició. 
- Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures 
metàl.liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl.lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
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- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions 
a cel obert i desplaçamentg de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i 
mitjans de transport. 
- Manteniment d' obres i instal.lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en 
funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics 
o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, 
desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció 
de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o 
confinats. 
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PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran 
seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, 
mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats 
en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin 
seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, 
adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de 
carreteres. 
- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d'obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats 
que incloguin encofrat i desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees 
d'emmagatzematge. 
- Obres d'ensostrat. 
- Treballs d'estructura metàl·lica. 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçament de runes. 
- Treballs de transformació de materials lítics. 
- Manipulació i tractament de vidre. 
- Revestiment de materials termoaïllants. 
- Prefabricats per a la construcció. 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola 
antiperforant: 
- Obres d'ensostrat. 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
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Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n 
ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció 
dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, 
desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes 
i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla 
hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i 
guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en 
tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric. 
- Treballs de manteniment elèctric. 
- Treballs d'explotació i transport elèctric. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o 
tipus homogènis, etiquetats amb les següents dades: 
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- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del 
fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons 
Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats 
pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb 
temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat 
per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu 
desgast prematur per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà 
fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir 
de la seva data de fabricació (generalment estampillada a 
l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por 
el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condicones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 68  

RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, 
de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la 
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, 
de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
B142 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el 
protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva 
seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l'aparell auditiu. 
- Proteccions per a l'aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin 
específicament destinats a protegir la salut o la integritat 
física del treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels 
serveis de manteniment de l'ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d'esport. 
- El material d'autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels 
riscos i dels factors de molèstia. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir 
les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de 
resistència a la força fora de control que incideixi amb la part 
del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 70  

manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari 
per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de 
garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en 
el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els 
riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o 
ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu 
voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb 
visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, 
la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament 
dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el qual 
constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  
"galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable 
a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser 
sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i 
la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A 
l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de disposar d'un 
dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts 
en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Seran fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, 
sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 
0,450 kg de pes. 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues 
elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 
17.000 voltis sense perforar-se. 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes 
violents, encara que no se'ls hi apreciï exteriorment cap 
deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la 
data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran 
de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats. 
- Seran d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús 
per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i 
substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, 
totalment nous. 
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PROTECCIONS PER A L' APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l' aparell ocular s'efectuarà mitjançant la 
utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes 
següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran 
lleugeres, indeformables a l'escalfor, incombustibles, còmodes i 
de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i 
eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de 
ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb 
tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de 
pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; 
en els damés casos seran de montura de tipus normal i amb 
proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor 
ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es 
podran fer servir ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb 
armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp 
visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor 
haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per 
impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos 
tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser 
de material orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o 
deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes 
d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de 
tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït amb 
material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de 
"Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits 
asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, 
equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de 
suportar. 
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Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus 
hauran de ser fabricades preferentment amb poliester reforçat 
amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de 
tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els 
contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre 
(mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser 
òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i 
altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys 
del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència 
impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més 
polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús 
individual. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les 
següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per 
evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma 
especialment tractada o de neoprè per evitar la irritació de 
l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, 
pels usuaris que necessitin l'ús d'ulleres amb vidres 
correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu 
portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant 
guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir 
els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al 
treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de 
polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, 
pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, 
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etc., segons les característiques o riscos del treball a 
realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir 
guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que portin marcat 
en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat 
fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà 
obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a 
la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la 
corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant 
riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o 
poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el 
cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes 
altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de 
protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments 
de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en 
no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per poder 
desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan 
sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i polaines de 
cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, 
el calçat de seguretat serà de materials transpirables i 
disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o 
fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb 
costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no 
inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan 
tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva 
resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una 
alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 
anys. 
  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda 
salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons. 
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- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, 
amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  
de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les 
inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables,disposaran d'esclavines i registres de 
ventilació per a permetre l'evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de 
l'usuari compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les 
condicions i tasques relacionades amb l'usuari, tenint en compte 
les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha 
estat dissenyat i fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que 
per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a l'usuari. 
Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat 
possible que estigui en consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari 
hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts 
que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta 
col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà en el 
seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en 
compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures 
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que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, 
hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que 
l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense 
perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al 
vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball 
comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 1) 
La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la 
cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les 
següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin 
evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a 
l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del 
RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que haurann de reunir els EPI 
per a garantir la seva funció, tenint en compte la naturalesa i 
magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els 
factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI 
o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les 
indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el 
mercat amb les definides a l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI  atenent a les 
conclusions de les actuacions prèvies d'avaluació de riscos, 
definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 
30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures 
tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions 
funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de 
les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o 
aprop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d' 
encofrat i desencofrat, muntatge i instal.lació de bastides i 
demolició. 
- Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures 
metàl.liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl.lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
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- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions 
a cel obert i desplaçamentg de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i 
mitjans de transport. 
- Manteniment d' obres i instal.lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en 
funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics 
o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, 
desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció 
de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o 
confinats. 
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PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran 
seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, 
mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats 
en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin 
seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, 
adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de 
carreteres. 
- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d'obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats 
que incloguin encofrat i desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees 
d'emmagatzematge. 
- Obres d'ensostrat. 
- Treballs d'estructura metàl·lica. 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçament de runes. 
- Treballs de transformació de materials lítics. 
- Manipulació i tractament de vidre. 
- Revestiment de materials termoaïllants. 
- Prefabricats per a la construcció. 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola 
antiperforant: 
- Obres d'ensostrat. 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
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Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n 
ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció 
dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, 
desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes 
i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla 
hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i 
guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en 
tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric. 
- Treballs de manteniment elèctric. 
- Treballs d'explotació i transport elèctric. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o 
tipus homogènis, etiquetats amb les següents dades: 
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- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del 
fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons 
Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats 
pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb 
temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat 
per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu 
desgast prematur per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà 
fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir 
de la seva data de fabricació (generalment estampillada a 
l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por 
el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condicones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
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RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, 
de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la 
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, 
de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
B144 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el 
protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva 
seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l'aparell auditiu. 
- Proteccions per a l'aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin 
específicament destinats a protegir la salut o la integritat 
física del treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels 
serveis de manteniment de l'ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d'esport. 
- El material d'autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels 
riscos i dels factors de molèstia. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir 
les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de 
resistència a la força fora de control que incideixi amb la part 
del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i 
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manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari 
per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de 
garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en 
el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els 
riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o 
ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu 
voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb 
visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, 
la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament 
dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el qual 
constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  
"galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable 
a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser 
sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i 
la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A 
l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de disposar d'un 
dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts 
en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Seran fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, 
sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 
0,450 kg de pes. 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues 
elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 
17.000 voltis sense perforar-se. 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes 
violents, encara que no se'ls hi apreciï exteriorment cap 
deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la 
data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran 
de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats. 
- Seran d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús 
per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i 
substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, 
totalment nous. 
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PROTECCIONS PER A L' APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l' aparell ocular s'efectuarà mitjançant la 
utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes 
següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran 
lleugeres, indeformables a l'escalfor, incombustibles, còmodes i 
de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i 
eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de 
ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb 
tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de 
pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; 
en els damés casos seran de montura de tipus normal i amb 
proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor 
ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es 
podran fer servir ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb 
armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp 
visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor 
haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per 
impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos 
tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser 
de material orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o 
deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes 
d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de 
tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït amb 
material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de 
"Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits 
asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, 
equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de 
suportar. 
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Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus 
hauran de ser fabricades preferentment amb poliester reforçat 
amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de 
tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els 
contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre 
(mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser 
òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i 
altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys 
del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència 
impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més 
polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús 
individual. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les 
següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per 
evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma 
especialment tractada o de neoprè per evitar la irritació de 
l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, 
pels usuaris que necessitin l'ús d'ulleres amb vidres 
correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu 
portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant 
guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir 
els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al 
treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de 
polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, 
pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, 
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etc., segons les característiques o riscos del treball a 
realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir 
guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que portin marcat 
en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat 
fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà 
obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a 
la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la 
corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant 
riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o 
poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el 
cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes 
altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de 
protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments 
de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en 
no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per poder 
desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan 
sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i polaines de 
cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, 
el calçat de seguretat serà de materials transpirables i 
disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o 
fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb 
costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no 
inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan 
tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva 
resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una 
alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 
anys. 
  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda 
salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons. 
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- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, 
amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  
de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les 
inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables,disposaran d'esclavines i registres de 
ventilació per a permetre l'evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de 
l'usuari compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les 
condicions i tasques relacionades amb l'usuari, tenint en compte 
les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha 
estat dissenyat i fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que 
per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a l'usuari. 
Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat 
possible que estigui en consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari 
hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts 
que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta 
col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà en el 
seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en 
compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures 
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que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, 
hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que 
l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense 
perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al 
vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball 
comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 1) 
La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la 
cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les 
següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin 
evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a 
l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del 
RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que haurann de reunir els EPI 
per a garantir la seva funció, tenint en compte la naturalesa i 
magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els 
factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI 
o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les 
indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el 
mercat amb les definides a l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI  atenent a les 
conclusions de les actuacions prèvies d'avaluació de riscos, 
definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 
30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures 
tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions 
funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de 
les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o 
aprop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d' 
encofrat i desencofrat, muntatge i instal.lació de bastides i 
demolició. 
- Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures 
metàl.liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl.lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
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- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions 
a cel obert i desplaçamentg de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i 
mitjans de transport. 
- Manteniment d' obres i instal.lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en 
funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics 
o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, 
desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció 
de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o 
confinats. 
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PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran 
seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, 
mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats 
en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin 
seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, 
adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de 
carreteres. 
- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d'obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats 
que incloguin encofrat i desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees 
d'emmagatzematge. 
- Obres d'ensostrat. 
- Treballs d'estructura metàl·lica. 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçament de runes. 
- Treballs de transformació de materials lítics. 
- Manipulació i tractament de vidre. 
- Revestiment de materials termoaïllants. 
- Prefabricats per a la construcció. 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola 
antiperforant: 
- Obres d'ensostrat. 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
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Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n 
ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció 
dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, 
desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes 
i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla 
hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i 
guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en 
tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric. 
- Treballs de manteniment elèctric. 
- Treballs d'explotació i transport elèctric. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o 
tipus homogènis, etiquetats amb les següents dades: 
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- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del 
fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons 
Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats 
pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb 
temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat 
per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu 
desgast prematur per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà 
fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir 
de la seva data de fabricació (generalment estampillada a 
l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por 
el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condicones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
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RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, 
de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la 
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, 
de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
B145 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el 
protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva 
seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l'aparell auditiu. 
- Proteccions per a l'aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin 
específicament destinats a protegir la salut o la integritat 
física del treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels 
serveis de manteniment de l'ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d'esport. 
- El material d'autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels 
riscos i dels factors de molèstia. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir 
les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de 
resistència a la força fora de control que incideixi amb la part 
del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i 
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manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari 
per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de 
garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en 
el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els 
riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o 
ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu 
voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb 
visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, 
la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament 
dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el qual 
constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  
"galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable 
a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser 
sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i 
la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A 
l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de disposar d'un 
dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts 
en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Seran fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, 
sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 
0,450 kg de pes. 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues 
elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 
17.000 voltis sense perforar-se. 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes 
violents, encara que no se'ls hi apreciï exteriorment cap 
deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la 
data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran 
de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats. 
- Seran d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús 
per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i 
substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, 
totalment nous. 
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PROTECCIONS PER A L' APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l' aparell ocular s'efectuarà mitjançant la 
utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes 
següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran 
lleugeres, indeformables a l'escalfor, incombustibles, còmodes i 
de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i 
eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de 
ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb 
tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de 
pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; 
en els damés casos seran de montura de tipus normal i amb 
proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor 
ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es 
podran fer servir ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb 
armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp 
visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor 
haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per 
impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos 
tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser 
de material orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o 
deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes 
d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de 
tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït amb 
material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de 
"Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits 
asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, 
equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de 
suportar. 
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Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus 
hauran de ser fabricades preferentment amb poliester reforçat 
amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de 
tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els 
contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre 
(mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser 
òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i 
altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys 
del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència 
impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més 
polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús 
individual. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les 
següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per 
evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma 
especialment tractada o de neoprè per evitar la irritació de 
l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, 
pels usuaris que necessitin l'ús d'ulleres amb vidres 
correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu 
portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant 
guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir 
els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al 
treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de 
polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, 
pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, 
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etc., segons les característiques o riscos del treball a 
realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir 
guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que portin marcat 
en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat 
fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà 
obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a 
la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la 
corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant 
riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o 
poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el 
cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes 
altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de 
protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments 
de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en 
no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per poder 
desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan 
sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i polaines de 
cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, 
el calçat de seguretat serà de materials transpirables i 
disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o 
fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb 
costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no 
inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan 
tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva 
resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una 
alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 
anys. 
  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda 
salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons. 
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- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, 
amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  
de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les 
inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables,disposaran d'esclavines i registres de 
ventilació per a permetre l'evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de 
l'usuari compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les 
condicions i tasques relacionades amb l'usuari, tenint en compte 
les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha 
estat dissenyat i fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que 
per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a l'usuari. 
Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat 
possible que estigui en consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari 
hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts 
que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta 
col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà en el 
seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en 
compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures 
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que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, 
hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que 
l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense 
perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al 
vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball 
comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 1) 
La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la 
cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les 
següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin 
evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a 
l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del 
RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que haurann de reunir els EPI 
per a garantir la seva funció, tenint en compte la naturalesa i 
magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els 
factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI 
o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les 
indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el 
mercat amb les definides a l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI  atenent a les 
conclusions de les actuacions prèvies d'avaluació de riscos, 
definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 
30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures 
tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions 
funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de 
les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o 
aprop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d' 
encofrat i desencofrat, muntatge i instal.lació de bastides i 
demolició. 
- Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures 
metàl.liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl.lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
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- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions 
a cel obert i desplaçamentg de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i 
mitjans de transport. 
- Manteniment d' obres i instal.lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en 
funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics 
o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, 
desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció 
de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o 
confinats. 
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PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran 
seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, 
mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats 
en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin 
seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, 
adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de 
carreteres. 
- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d'obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats 
que incloguin encofrat i desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees 
d'emmagatzematge. 
- Obres d'ensostrat. 
- Treballs d'estructura metàl·lica. 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçament de runes. 
- Treballs de transformació de materials lítics. 
- Manipulació i tractament de vidre. 
- Revestiment de materials termoaïllants. 
- Prefabricats per a la construcció. 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola 
antiperforant: 
- Obres d'ensostrat. 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
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Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n 
ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció 
dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, 
desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes 
i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla 
hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i 
guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en 
tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric. 
- Treballs de manteniment elèctric. 
- Treballs d'explotació i transport elèctric. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o 
tipus homogènis, etiquetats amb les següents dades: 
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- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del 
fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons 
Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats 
pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb 
temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat 
per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu 
desgast prematur per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà 
fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir 
de la seva data de fabricació (generalment estampillada a 
l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por 
el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condicones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 104  

RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, 
de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la 
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, 
de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
B146 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el 
protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva 
seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l'aparell auditiu. 
- Proteccions per a l'aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin 
específicament destinats a protegir la salut o la integritat 
física del treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels 
serveis de manteniment de l'ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d'esport. 
- El material d'autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels 
riscos i dels factors de molèstia. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir 
les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de 
resistència a la força fora de control que incideixi amb la part 
del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i 
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manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari 
per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de 
garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en 
el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els 
riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o 
ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu 
voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb 
visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, 
la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament 
dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el qual 
constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  
"galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable 
a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser 
sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i 
la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A 
l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de disposar d'un 
dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts 
en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Seran fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, 
sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 
0,450 kg de pes. 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues 
elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 
17.000 voltis sense perforar-se. 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes 
violents, encara que no se'ls hi apreciï exteriorment cap 
deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la 
data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran 
de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats. 
- Seran d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús 
per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i 
substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, 
totalment nous. 
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PROTECCIONS PER A L' APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l' aparell ocular s'efectuarà mitjançant la 
utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes 
següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran 
lleugeres, indeformables a l'escalfor, incombustibles, còmodes i 
de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i 
eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de 
ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb 
tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de 
pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; 
en els damés casos seran de montura de tipus normal i amb 
proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor 
ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es 
podran fer servir ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb 
armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp 
visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor 
haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per 
impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos 
tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser 
de material orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o 
deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes 
d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de 
tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït amb 
material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de 
"Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits 
asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, 
equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de 
suportar. 
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Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus 
hauran de ser fabricades preferentment amb poliester reforçat 
amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de 
tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els 
contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre 
(mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser 
òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i 
altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys 
del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència 
impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més 
polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús 
individual. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les 
següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per 
evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma 
especialment tractada o de neoprè per evitar la irritació de 
l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, 
pels usuaris que necessitin l'ús d'ulleres amb vidres 
correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu 
portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant 
guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir 
els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al 
treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de 
polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, 
pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, 
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etc., segons les característiques o riscos del treball a 
realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir 
guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que portin marcat 
en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat 
fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà 
obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a 
la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la 
corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant 
riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o 
poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el 
cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes 
altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de 
protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments 
de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en 
no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per poder 
desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan 
sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i polaines de 
cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, 
el calçat de seguretat serà de materials transpirables i 
disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o 
fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb 
costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no 
inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan 
tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva 
resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una 
alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 
anys. 
  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda 
salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons. 
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- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, 
amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  
de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les 
inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables,disposaran d'esclavines i registres de 
ventilació per a permetre l'evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de 
l'usuari compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les 
condicions i tasques relacionades amb l'usuari, tenint en compte 
les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha 
estat dissenyat i fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que 
per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a l'usuari. 
Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat 
possible que estigui en consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari 
hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts 
que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta 
col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà en el 
seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en 
compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures 
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que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, 
hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que 
l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense 
perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al 
vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball 
comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 1) 
La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la 
cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les 
següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin 
evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a 
l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del 
RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que haurann de reunir els EPI 
per a garantir la seva funció, tenint en compte la naturalesa i 
magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els 
factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI 
o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les 
indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el 
mercat amb les definides a l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI  atenent a les 
conclusions de les actuacions prèvies d'avaluació de riscos, 
definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 
30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures 
tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions 
funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de 
les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o 
aprop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d' 
encofrat i desencofrat, muntatge i instal.lació de bastides i 
demolició. 
- Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures 
metàl.liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl.lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
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- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions 
a cel obert i desplaçamentg de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i 
mitjans de transport. 
- Manteniment d' obres i instal.lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en 
funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics 
o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, 
desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció 
de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o 
confinats. 
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PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran 
seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, 
mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats 
en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin 
seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, 
adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de 
carreteres. 
- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d'obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats 
que incloguin encofrat i desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees 
d'emmagatzematge. 
- Obres d'ensostrat. 
- Treballs d'estructura metàl·lica. 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçament de runes. 
- Treballs de transformació de materials lítics. 
- Manipulació i tractament de vidre. 
- Revestiment de materials termoaïllants. 
- Prefabricats per a la construcció. 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola 
antiperforant: 
- Obres d'ensostrat. 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
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Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n 
ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció 
dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, 
desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes 
i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla 
hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i 
guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en 
tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric. 
- Treballs de manteniment elèctric. 
- Treballs d'explotació i transport elèctric. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o 
tipus homogènis, etiquetats amb les següents dades: 
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- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del 
fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons 
Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats 
pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb 
temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat 
per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu 
desgast prematur per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà 
fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir 
de la seva data de fabricació (generalment estampillada a 
l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por 
el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condicones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
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RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, 
de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la 
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, 
de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 117  

B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
B147 - MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el 
protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva 
seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l'aparell auditiu. 
- Proteccions per a l'aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin 
específicament destinats a protegir la salut o la integritat 
física del treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels 
serveis de manteniment de l'ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d'esport. 
- El material d'autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels 
riscos i dels factors de molèstia. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir 
les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de 
resistència a la força fora de control que incideixi amb la part 
del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i 
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manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari 
per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de 
garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en 
el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els 
riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o 
ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu 
voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb 
visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, 
la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament 
dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el qual 
constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  
"galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable 
a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser 
sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i 
la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A 
l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de disposar d'un 
dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts 
en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Seran fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, 
sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 
0,450 kg de pes. 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues 
elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 
17.000 voltis sense perforar-se. 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes 
violents, encara que no se'ls hi apreciï exteriorment cap 
deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la 
data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran 
de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats. 
- Seran d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús 
per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i 
substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, 
totalment nous. 
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PROTECCIONS PER A L' APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l' aparell ocular s'efectuarà mitjançant la 
utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes 
següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran 
lleugeres, indeformables a l'escalfor, incombustibles, còmodes i 
de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i 
eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de 
ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb 
tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de 
pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; 
en els damés casos seran de montura de tipus normal i amb 
proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor 
ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es 
podran fer servir ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb 
armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp 
visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor 
haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per 
impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos 
tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser 
de material orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o 
deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes 
d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de 
tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït amb 
material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de 
"Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits 
asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, 
equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de 
suportar. 
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Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus 
hauran de ser fabricades preferentment amb poliester reforçat 
amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de 
tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els 
contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre 
(mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser 
òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i 
altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys 
del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència 
impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més 
polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús 
individual. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les 
següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per 
evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma 
especialment tractada o de neoprè per evitar la irritació de 
l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, 
pels usuaris que necessitin l'ús d'ulleres amb vidres 
correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu 
portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant 
guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir 
els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al 
treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de 
polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, 
pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 121  

etc., segons les característiques o riscos del treball a 
realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir 
guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que portin marcat 
en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat 
fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà 
obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a 
la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la 
corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant 
riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o 
poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el 
cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes 
altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de 
protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments 
de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en 
no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per poder 
desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan 
sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i polaines de 
cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, 
el calçat de seguretat serà de materials transpirables i 
disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o 
fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb 
costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no 
inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan 
tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva 
resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una 
alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 
anys. 
  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda 
salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons. 
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- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, 
amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  
de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les 
inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables,disposaran d'esclavines i registres de 
ventilació per a permetre l'evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de 
l'usuari compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les 
condicions i tasques relacionades amb l'usuari, tenint en compte 
les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha 
estat dissenyat i fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que 
per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a l'usuari. 
Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat 
possible que estigui en consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari 
hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts 
que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta 
col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà en el 
seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en 
compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures 
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que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, 
hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que 
l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense 
perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al 
vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball 
comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 1) 
La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la 
cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les 
següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin 
evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a 
l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del 
RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que haurann de reunir els EPI 
per a garantir la seva funció, tenint en compte la naturalesa i 
magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els 
factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI 
o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les 
indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el 
mercat amb les definides a l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI  atenent a les 
conclusions de les actuacions prèvies d'avaluació de riscos, 
definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 
30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures 
tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions 
funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de 
les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o 
aprop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d' 
encofrat i desencofrat, muntatge i instal.lació de bastides i 
demolició. 
- Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures 
metàl.liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl.lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
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- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions 
a cel obert i desplaçamentg de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i 
mitjans de transport. 
- Manteniment d' obres i instal.lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en 
funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics 
o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, 
desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció 
de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o 
confinats. 
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PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran 
seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, 
mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats 
en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin 
seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, 
adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de 
carreteres. 
- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d'obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats 
que incloguin encofrat i desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees 
d'emmagatzematge. 
- Obres d'ensostrat. 
- Treballs d'estructura metàl·lica. 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçament de runes. 
- Treballs de transformació de materials lítics. 
- Manipulació i tractament de vidre. 
- Revestiment de materials termoaïllants. 
- Prefabricats per a la construcció. 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola 
antiperforant: 
- Obres d'ensostrat. 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
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Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n 
ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció 
dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, 
desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes 
i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla 
hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i 
guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en 
tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric. 
- Treballs de manteniment elèctric. 
- Treballs d'explotació i transport elèctric. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o 
tipus homogènis, etiquetats amb les següents dades: 
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- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del 
fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons 
Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats 
pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb 
temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat 
per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu 
desgast prematur per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà 
fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir 
de la seva data de fabricació (generalment estampillada a 
l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por 
el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condicones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
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RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, 
de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la 
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, 
de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
B148 - ROBA DE TREBALL 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el 
protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva 
seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l'aparell auditiu. 
- Proteccions per a l'aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin 
específicament destinats a protegir la salut o la integritat 
física del treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels 
serveis de manteniment de l'ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d'esport. 
- El material d'autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels 
riscos i dels factors de molèstia. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir 
les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de 
resistència a la força fora de control que incideixi amb la part 
del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 130  

manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari 
per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de 
garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en 
el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els 
riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o 
ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu 
voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb 
visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, 
la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament 
dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el qual 
constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  
"galtera" ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable 
a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser 
sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i 
la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A 
l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de disposar d'un 
dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts 
en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Seran fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, 
sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 
0,450 kg de pes. 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues 
elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 
17.000 voltis sense perforar-se. 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes 
violents, encara que no se'ls hi apreciï exteriorment cap 
deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la 
data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran 
de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats. 
- Seran d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús 
per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i 
substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, 
totalment nous. 
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PROTECCIONS PER A L' APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l' aparell ocular s'efectuarà mitjançant la 
utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes 
següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran 
lleugeres, indeformables a l'escalfor, incombustibles, còmodes i 
de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i 
eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de 
ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb 
tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de 
pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; 
en els damés casos seran de montura de tipus normal i amb 
proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor 
ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es 
podran fer servir ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb 
armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp 
visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor 
haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per 
impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos 
tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser 
de material orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o 
deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes 
d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de 
tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït amb 
material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc 
elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de 
"Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits 
asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, 
equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de 
suportar. 
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Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus 
hauran de ser fabricades preferentment amb poliester reforçat 
amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de 
tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els 
contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre 
(mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser 
òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i 
altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys 
del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència 
impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més 
polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús 
individual. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les 
següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per 
evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma 
especialment tractada o de neoprè per evitar la irritació de 
l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, 
pels usuaris que necessitin l'ús d'ulleres amb vidres 
correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu 
portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant 
guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir 
els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al 
treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de 
polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, 
pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 133  

etc., segons les característiques o riscos del treball a 
realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir 
guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que portin marcat 
en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat 
fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà 
obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a 
la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la 
corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant 
riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o 
poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el 
cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes 
altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de 
protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments 
de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en 
no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per poder 
desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan 
sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i polaines de 
cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, 
el calçat de seguretat serà de materials transpirables i 
disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o 
fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb 
costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no 
inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan 
tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva 
resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una 
alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 
anys. 
  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda 
salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons. 
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- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, 
amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  
de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les 
inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables,disposaran d'esclavines i registres de 
ventilació per a permetre l'evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de 
l'usuari compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les 
condicions i tasques relacionades amb l'usuari, tenint en compte 
les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha 
estat dissenyat i fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que 
per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a l'usuari. 
Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat 
possible que estigui en consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari 
hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts 
que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta 
col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà en el 
seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en 
compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures 
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que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, 
hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que 
l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense 
perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al 
vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball 
comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 1) 
La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la 
cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les 
següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin 
evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a 
l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del 
RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que haurann de reunir els EPI 
per a garantir la seva funció, tenint en compte la naturalesa i 
magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els 
factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI 
o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les 
indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el 
mercat amb les definides a l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI  atenent a les 
conclusions de les actuacions prèvies d'avaluació de riscos, 
definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 
30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures 
tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions 
funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de 
les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o 
aprop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d' 
encofrat i desencofrat, muntatge i instal.lació de bastides i 
demolició. 
- Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures 
metàl.liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl.lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
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- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions 
a cel obert i desplaçamentg de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i 
mitjans de transport. 
- Manteniment d' obres i instal.lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en 
funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics 
o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, 
desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció 
de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o 
confinats. 
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PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran 
seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, 
mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats 
en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin 
seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, 
adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de 
carreteres. 
- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d'obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats 
que incloguin encofrat i desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees 
d'emmagatzematge. 
- Obres d'ensostrat. 
- Treballs d'estructura metàl·lica. 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçament de runes. 
- Treballs de transformació de materials lítics. 
- Manipulació i tractament de vidre. 
- Revestiment de materials termoaïllants. 
- Prefabricats per a la construcció. 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola 
antiperforant: 
- Obres d'ensostrat. 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
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Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n 
ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció 
dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, 
desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes 
i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla 
hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i 
guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en 
tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric. 
- Treballs de manteniment elèctric. 
- Treballs d'explotació i transport elèctric. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o 
tipus homogènis, etiquetats amb les següents dades: 
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- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del 
fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons 
Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats 
pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb 
temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat 
per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu 
desgast prematur per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà 
fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir 
de la seva data de fabricació (generalment estampillada a 
l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por 
el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condicones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
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RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, 
de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la 
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, 
de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 
B151 - MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES 
DE PERSONES I OBJECTES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces 
o òrgans units entre si, associats de forma solidària, destinat 
a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una 
energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat 
d’impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb les 
persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S'han considerat els elements següents: 

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de 
persones i objectes 
- Materials per a proteccions linials contra caigudes de 
persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de 
persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal.lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col.lectives 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components 
aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
proporcionades pel fabricant o importador, en les quals 
figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així com les normes de seguretat exigides 
legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un 
distintiu o placa de material durador i fixada amb solidesa en 
lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 

- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Data de caducitat. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús 
d’entitat acreditada, si procedeix. 
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Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà 
d’acreditar davant  AENOR els següents extrems: 

Responsabilitat de la Direcció Obligatori 
Sistemes de qualitat Obligatori 
Control de la documentació Obligatori 
Identificació del producte Obligatori 
Inspecció i assaig Obligatori 
Equips d’inspecció, amidament i assaig Obligatori 
Estat d’inspecció i assaig Obligatori 
Control de productes no conformes Obligatori 
Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega Obligatori 
Registres de qualitat Obligatori 
Formació i ensinistrament Obligatori 
Tècniques estadístiques Voluntari 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el 
projectista i calculista del SPC restarà obligat a incloure els 
criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i límits 
d’utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a 
la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen 
en les Instruccions Tècniques Complementàries i/o normativa 
tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats 
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines 
i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents 
característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: 

Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a 
aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les 
persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu 
muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les 
condicions previstes pel projectista o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: 
Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els 
esforços a què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol 
altra influència externa o interna que pugui presentar-se en 
les condicions normals d’utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: 
Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels 
quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements 
addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin 
incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de 
pèrdua patrimonial per l’empresa. 
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- Previsió de trencada o projecció de fragments: 
Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, 
així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d’un sistema de resguard o protecció complementària 
que retingui els possibles fragments, impedint la seva 
incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de 
pèrdua patrimonial per a l’empresa. 

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per 
pèrdua d’estabilitat: 

Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o 
estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC en 
condicions normals d’utilització previstes pel projectista o 
fabricant. 

- Absència d’arestes agudes o tallants : 
A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes 
agudes o tallants que puguin produir ferides. 

- Protecció d’elements mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de 
contacte o encallada. 

- Peces mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i 
components han de ser guiats mecànicament, suficientment 
apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors 
de presència de forma que no impliquin perill per a les 
persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial 
per a l’empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen 
amb independència: 

Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o 
part d’aquests treballen independentment, la protecció general 
del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC 
o part d’aquest actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: 
Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada 
a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i 
senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de 
contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles 
a persones o materials conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: 
Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, 
sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, 
vàlvules, elements de comandament o altres), estaran 
dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma 
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o 
líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones 
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i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l’empresa, per fuites o trencades. 

- Control d’agents físics i químics: 
Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o 
vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les 
persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de 
SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats 
als seus sistemes d’evacuació. 
Aquells que siguin capaços d’emetre radiacions ionitzants o 
altres que puguin afectar la salut de les persones o 
contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts 
d’apantallament de protecció radiològica eficaç. 
El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, 
assegura l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a 
nivells inferiors als límits establerts per la normativa 
vigent en cada moment, com nocius per a les persones 
circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris 
ergonòmics, tal com la concepció de: 

- Espai i mitjans de treball per al seu muntatge. 
- Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu 
muntatge. 
- Procés de treballs: no exposició a riscos suplementaris 
durant el muntatge, càrrega física, temps… 
Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, 
han de poder ser bloquejats amb l’ajuda de claus o eines 
adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector 
no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o 
funcionament. 

Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de 
manteniment preventiu i/o correctiu es puguin efectuar sense 
perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense 
necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de 
manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, 
s’advertirà (mitjançant rètols normalitzats) d’aquesta 
circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius 
adequats que tendeixin a evitar riscos d’atrapaments, en el 
disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards 
a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui 
racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través 
d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del 
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de 
membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que 
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permetin dintre del possible l’execució d’operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirá les dimensions 
ergonòmiques de tots el components del SPC, donarà les 
instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill 
possible. A aquests efectes: 

- Les peces a transportar manualment, no superaran 
individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi 
l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es 
dotaran de punts de subjecció de resistència apropiada; en 
tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera 
d’efectuar correctament l’amarrament. 

El projectista, fabricant o importador facilitarà la 
documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui 
efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauràn de facilitar les dades necessàries per a la 
correcta operativitat i eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 Kg i que siguinun difícils de 
subjectar manualment, estaran dotades de punts d’ancoratge 
apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a 
l’elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà 
d’indicar els espais mínims que s’hauran de respectar en relació 
a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui 
efectuar-se amb facilitat. 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus muntadors i presumptes 
beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada 
cura de tots els detalls de l’execució i del risc per als que 
han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt 
recomanable que en tots i cadascun dels seus components 
disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o 
equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del 
fabricant. 
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Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar 
documentalment, que en el disseny del SPC s’ha realitzat una 
anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat 
els riscos que en puguin resultar: 

- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i 

successos perillosos associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la 

identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc 
(normalment de tipus qualitatiu). 

- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir 
el risc). 

 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar 
“l’expedient tècnic” com a document amb les especificacions 
tècniques de l’Equip, que el qualifiquin com a component de 
seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha 
de constar dels elements bàsics següents: 

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades 
i altres especificacions tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta 
la màquina o component de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC 
incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el 
compliment dels requisits essencials de seguretat i salut (si 
cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, 
etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel 
projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, 
pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, 
amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues 
del SPC estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu 
desgast prematur per l’ús, com a la seva amortització, que 
vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la 
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seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la 
seva data de fabricació. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLATAFORMA METÀL.LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADIS DE 
PROTECCIÓ: 
m de llargària necessaria subministrada en obra. 
 
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ 
PER A MÀQUINES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
PESCANT, MUNTANT BARANA, DISPOSITIU ANTICAIGUDA, PLATAFORMA NO 
VOLADÍS, PORTIC PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE SERRA, 
PARELL VÀLVULES ANTIRRETROCÉS, LIMITADOR GIR GRÚA, SUPORT 
PLATAFORMA VOLADÍS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislacionesde los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el 
que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del 
consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la 
que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 
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UNE-EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de 
seguridad, métodos de ensayo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de 
la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 
1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, 
por el que se establecen las exigencias sobre certificados y las 
marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
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B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 
B152 - MATERIALS PER A PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE 
PERSONES I OBJECTES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces 
o òrgans units entre si, associats de forma solidària, destinat 
a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una 
energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat 
d'impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb les 
persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de 
persones i objectes 
- Materials per a proteccions linials contra caigudes de 
persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de 
persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal.lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col.lectives 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components 
aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilització, 
proporcionades pel fabricant o importador, en les quals 
figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així com les normes de seguretat exigides 
legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un 
distintiu o placa de material durador i fixada amb solidesa en 
lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Data de caducitat. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús 
d'entitat acreditada, si procedeix. 
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Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà 
d'acreditar davant  AENOR els següents extrems: 
Responsabilitat de la Direcció Obligatori 
Sistemes de qualitat Obligatori 
Control de la documentació Obligatori 
Identificació del producte Obligatori 
Inspecció i assaig Obligatori 
Equips d'inspecció, amidament i assaig Obligatori 
Estat d'inspecció i assaig Obligatori 
Control de productes no conformes Obligatori 
Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega Obligatori 
Registres de qualitat Obligatori 
Formació i ensinistrament Obligatori 
Tècniques estadístiques Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el 
projectista i calculista del SPC restarà obligat a incloure els 
criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i límits 
d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a 
la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen 
en les Instruccions Tècniques Complementàries i/o normativa 
tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats 
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines 
i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents 
característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: 
Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a 
aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les 
persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu 
muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les 
condicions previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: 
Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els 
esforços a què hagin d'estar sotmesos, així com qualsevol altra 
influència externa o interna que pugui presentar-se en les 
condicions normals d'utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: 
Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels 
quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements 
addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir 
sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l'empresa. 
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- Previsió de trencada o projecció de fragments: 
Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, 
així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària 
que retingui els possibles fragments, impedint la seva 
incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de 
pèrdua patrimonial per a l'empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per 
pèrdua d'estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors 
que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions normals 
d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d'arestes agudes o tallants: 
A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir arestes 
agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d'elements mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de 
contacte o encallada. 
- Peces mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i 
components han de ser guiats mecànicament, suficientment 
apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de 
presència de forma que no impliquin perill per a les persones 
i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l'empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen 
amb independència: 
Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o 
part d'aquests treballen independentment, la protecció general 
del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o 
part d'aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: 
Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a 
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i 
senyalització, que previnguin de l'exposició a risc de contacte 
elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones 
o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: 
Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, 
sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, 
elements de comandament o altres), estaran dissenyats, 
construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en 
compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a 
pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb 
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conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o 
trencades. 
- Control d'agents físics i químics: 
Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs 
normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que 
puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni 
de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació 
dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes 
d'evacuació. 
Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o 
altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar 
materials i productes circumdants, aniran proveïts 
d'apantallament de protecció radiològica eficaç. 
El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, 
assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a 
nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent 
en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris 
ergonòmics, tal com la concepció de: 
- Espai i mitjans de treball per al seu muntatge. 
- Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu 
muntatge. 
- Procés de treballs: no exposició a riscos suplementaris durant 
el muntatge, càrrega física, temps... 
Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han 
de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en 
cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de 
correspondre més que una sola forma de comandament o 
funcionament. 
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de 
manteniment preventiu i/o correctiu es puguin efectuar sense 
perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense 
necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de 
manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, 
s'advertirà (mitjançant rètols normalitzats) d'aquesta 
circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius 
adequats que tendeixin a evitar riscos d'atrapaments, en el 
disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards 
a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui 
racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través 
d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del 
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de 
membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que 
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permetin dintre del possible l'execució d'operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirá les dimensions 
ergonòmiques de tots el components del SPC, donarà les 
instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill 
possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran 
individualment els 25 kg de pes. 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi 
l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es 
dotaran de punts de subjecció de resistència apropiada; en tots 
els casos s'indicarà de manera documentada, la manera d'efectuar 
correctament l'amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la 
documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui 
efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s'hauràn de facilitar les dades necessàries per a la 
correcta operativitat i eficàciaa preventiva del SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 Kg i que siguinun difícils de 
subjectar manualment, estaran dotades de punts d'ancoratge 
apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a 
l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà 
d'indicar els espais mínims que s'hauran de respectar en relació 
a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui 
efectuar-se amb facilitat. 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus muntadors i presumptes 
beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada 
cura de tots els detalls de l'execució i del risc per als que 
han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt 
recomanable que en tots i cadascun dels seus components 
disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o 
equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del 
fabricant. 
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Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar 
documentalment, que en el disseny del SPC s'ha realitzat una 
anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat 
els riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos 
perillosos associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació 
anterior, és dir, assignar un valor a cada risc (normalment de 
tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el 
risc). 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar 
"l'expedient tècnic" com a document amb les especificacions 
tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de 
seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha 
de constar dels elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i 
altres especificacions tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la 
màquina o component de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC 
incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el 
compliment dels requisits essencials de seguretat i salut (si 
cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, 
etc.,). 
- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel 
projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, 
pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, 
amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues 
del SPC estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu 
desgast prematur per l'ús, com a la seva amortització, que 
vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la 
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seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la 
seva data de fabricació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLATAFORMA METÀL.LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADIS DE 
PROTECCIÓ: 
m de llargària necessaria subministrada en obra. 
 
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ 
PER A MÀQUINES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
PESCANT, MUNTANT BARANA, DISPOSITIU ANTICAIGUDA, PLATAFORMA NO 
VOLADÍS, PORTIC PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE SERRA, 
PARELL VÀLVULES ANTIRRETROCÉS, LIMITADOR GIR GRÚA, SUPORT 
PLATAFORMA VOLADÍS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislacionesde los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el 
que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del 
consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la 
que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 
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UNE-EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de 
seguridad, métodos de ensayo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de 
la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 
1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, 
por el que se establecen las exigencias sobre certificados y las 
marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
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B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 
B15A - MATERIALS DE PREVENCIÓ PER A ÚS DE MAQUINÀRIA 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces 
o òrgans units entre si, associats de forma solidària, destinat 
a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una 
energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat 
d'impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb les 
persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de 
persones i objectes 
- Materials per a proteccions linials contra caigudes de 
persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de 
persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal.lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col.lectives 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components 
aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilització, 
proporcionades pel fabricant o importador, en les quals 
figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així com les normes de seguretat exigides 
legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un 
distintiu o placa de material durador i fixada amb solidesa en 
lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Data de caducitat. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús 
d'entitat acreditada, si procedeix. 
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà  
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d'acreditar davant  AENOR els següents extrems: 
Responsabilitat de la Direcció Obligatori 
Sistemes de qualitat Obligatori 
Control de la documentació Obligatori 
Identificació del producte Obligatori 
Inspecció i assaig Obligatori 
Equips d'inspecció, amidament i assaig Obligatori 
Estat d'inspecció i assaig Obligatori 
Control de productes no conformes Obligatori 
Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega Obligatori 
Registres de qualitat Obligatori 
Formació i ensinistrament Obligatori 
Tècniques estadístiques Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el 
projectista i calculista del SPC restarà obligat a incloure els 
criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i límits 
d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a 
la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen 
en les Instruccions Tècniques Complementàries i/o normativa 
tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats 
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines 
i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents 
característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: 
Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a 
aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les 
persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu 
muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les 
condicions previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: 
Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els 
esforços a què hagin d'estar sotmesos, així com qualsevol altra 
influència externa o interna que pugui presentar-se en les 
condicions normals d'utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: 
Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels 
quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements 
addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir 
sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l'empresa. 
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- Previsió de trencada o projecció de fragments: 
Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, 
així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària 
que retingui els possibles fragments, impedint la seva 
incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de 
pèrdua patrimonial per a l'empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per 
pèrdua d'estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors 
que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions normals 
d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d'arestes agudes o tallants: 
A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir arestes 
agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d'elements mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de 
contacte o encallada. 
- Peces mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i 
components han de ser guiats mecànicament, suficientment 
apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de 
presència de forma que no impliquin perill per a les persones 
i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l'empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen 
amb independència: 
Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o 
part d'aquests treballen independentment, la protecció general 
del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o 
part d'aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: 
Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a 
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i 
senyalització, que previnguin de l'exposició a risc de contacte 
elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones 
o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: 
Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, 
sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, 
elements de comandament o altres), estaran dissenyats, 
construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en 
compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a 
pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb 
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conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o 
trencades. 
- Control d'agents físics i químics: 
Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs 
normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que 
puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni 
de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació 
dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes 
d'evacuació. 
Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o 
altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar 
materials i productes circumdants, aniran proveïts 
d'apantallament de protecció radiològica eficaç. 
El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, 
assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a 
nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent 
en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris 
ergonòmics, tal com la concepció de: 
- Espai i mitjans de treball per al seu muntatge. 
- Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu 
muntatge. 
- Procés de treballs: no exposició a riscos suplementaris durant 
el muntatge, càrrega física, temps... 
Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han 
de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en 
cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de 
correspondre més que una sola forma de comandament o 
funcionament. 
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de 
manteniment preventiu i/o correctiu es puguin efectuar sense 
perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense 
necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de 
manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, 
s'advertirà (mitjançant rètols normalitzats) d'aquesta 
circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius 
adequats que tendeixin a evitar riscos d'atrapaments, en el 
disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards 
a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui 
racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través 
d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del 
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de 
membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que 
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permetin dintre del possible l'execució d'operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirá les dimensions 
ergonòmiques de tots el components del SPC, donarà les 
instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill 
possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran 
individualment els 25 kg de pes. 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi 
l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es 
dotaran de punts de subjecció de resistència apropiada; en tots 
els casos s'indicarà de manera documentada, la manera d'efectuar 
correctament l'amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la 
documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui 
efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s'hauràn de facilitar les dades necessàries per a la 
correcta operativitat i eficàciaa preventiva del SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 Kg i que siguinun difícils de 
subjectar manualment, estaran dotades de punts d'ancoratge 
apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a 
l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà 
d'indicar els espais mínims que s'hauran de respectar en relació 
a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui 
efectuar-se amb facilitat. 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus muntadors i presumptes 
beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada 
cura de tots els detalls de l'execució i del risc per als que 
han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt 
recomanable que en tots i cadascun dels seus components 
disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o 
equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del 
fabricant. 
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Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar 
documentalment, que en el disseny del SPC s'ha realitzat una 
anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat 
els riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos 
perillosos associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació 
anterior, és dir, assignar un valor a cada risc (normalment de 
tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el 
risc). 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar 
"l'expedient tècnic" com a document amb les especificacions 
tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de 
seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha 
de constar dels elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i 
altres especificacions tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la 
màquina o component de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC 
incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el 
compliment dels requisits essencials de seguretat i salut (si 
cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, 
etc.,). 
- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel 
projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, 
pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, 
amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues 
del SPC estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu 
desgast prematur per l'ús, com a la seva amortització, que 
vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la 
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seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la 
seva data de fabricació. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLATAFORMA METÀL.LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADIS DE 
PROTECCIÓ: 
m de llargària necessaria subministrada en obra. 
 
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ 
PER A MÀQUINES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
PESCANT, MUNTANT BARANA, DISPOSITIU ANTICAIGUDA, PLATAFORMA NO 
VOLADÍS, PORTIC PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE SERRA, 
PARELL VÀLVULES ANTIRRETROCÉS, LIMITADOR GIR GRÚA, SUPORT 
PLATAFORMA VOLADÍS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislacionesde los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el 
que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del 
consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la 
que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 
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UNE-EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de 
seguridad, métodos de ensayo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de 
la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 
1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, 
por el que se establecen las exigencias sobre certificados y las 
marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
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B1 - MATERIALS PER A TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 
B15Z - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces 
o òrgans units entre si, associats de forma solidària, destinat 
a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una 
energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat 
d’impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb les 
persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
S'han considerat els elements següents: 

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de 
persones i objectes 
- Materials per a proteccions linials contra caigudes de 
persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de 
persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal.lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col.lectives 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components 
aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
proporcionades pel fabricant o importador, en les quals 
figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així com les normes de seguretat exigides 
legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un 
distintiu o placa de material durador i fixada amb solidesa en 
lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 

- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Data de caducitat. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús 
d’entitat acreditada, si procedeix. 

Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà  
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d’acreditar davant  AENOR els següents extrems: 
Responsabilitat de la Direcció Obligatori 
Sistemes de qualitat Obligatori 
Control de la documentació Obligatori 
Identificació del producte Obligatori 
Inspecció i assaig Obligatori 
Equips d’inspecció, amidament i assaig Obligatori 
Estat d’inspecció i assaig Obligatori 
Control de productes no conformes Obligatori 
Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega Obligatori 
Registres de qualitat Obligatori 
Formació i ensinistrament Obligatori 
Tècniques estadístiques Voluntari 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el 
projectista i calculista del SPC restarà obligat a incloure els 
criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i límits 
d’utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a 
la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen 
en les Instruccions Tècniques Complementàries i/o normativa 
tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats 
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines 
i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents 
característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: 

Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a 
aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les 
persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu 
muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les 
condicions previstes pel projectista o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: 
Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els 
esforços a què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol 
altra influència externa o interna que pugui presentar-se en 
les condicions normals d’utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: 
Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels 
quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements 
addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin 
incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de 
pèrdua patrimonial per l’empresa. 
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- Previsió de trencada o projecció de fragments: 
Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, 
així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d’un sistema de resguard o protecció complementària 
que retingui els possibles fragments, impedint la seva 
incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de 
pèrdua patrimonial per a l’empresa. 

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per     
pèrdua d’estabilitat: 

Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o 
estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC en 
condicions normals d’utilització previstes pel projectista o 
fabricant. 

- Absència d’arestes agudes o tallants : 
A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes 
agudes o tallants que puguin produir ferides. 

- Protecció d’elements mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de 
contacte o encallada. 

- Peces mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i 
components han de ser guiats mecànicament, suficientment 
apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors 
de presència de forma que no impliquin perill per a les 
persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial 
per a l’empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen   
amb independència: 

Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o 
part d’aquests treballen independentment, la protecció general 
del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC 
o part d’aquest actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: 
Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada 
a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i 
senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de 
contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles 
a persones o materials conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: 
Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, 
sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, 
vàlvules, elements de comandament o altres), estaran 
dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma 
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o 
líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones 
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i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l’empresa, per fuites o trencades. 

- Control d’agents físics i químics: 
Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o 
vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les 
persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de 
SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats 
als seus sistemes d’evacuació. 
Aquells que siguin capaços d’emetre radiacions ionitzants o 
altres que puguin afectar la salut de les persones o 
contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts 
d’apantallament de protecció radiològica eficaç. 
El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, 
assegura l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a 
nivells inferiors als límits establerts per la normativa 
vigent en cada moment, com nocius per a les persones 
circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris 
ergonòmics, tal com la concepció de: 

- Espai i mitjans de treball per al seu muntatge. 
- Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu 
muntatge. 
- Procés de treballs: no exposició a riscos suplementaris 
durant el muntatge, càrrega física, temps… 
Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, 
han de poder ser bloquejats amb l’ajuda de claus o eines 
adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector 
no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o 
funcionament. 

Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de 
manteniment preventiu i/o correctiu es puguin efectuar sense 
perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense 
necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de 
manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, 
s’advertirà (mitjançant rètols normalitzats) d’aquesta 
circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius 
adequats que tendeixin a evitar riscos d’atrapaments, en el 
disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards 
a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui 
racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través 
d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del 
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de 
membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que 
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permetin dintre del possible l’execució d’operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirá les dimensions 
ergonòmiques de tots el components del SPC, donarà les 
instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill 
possible. A aquests efectes: 

- Les peces a transportar manualment, no superaran 
individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi 
l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es 
dotaran de punts de subjecció de resistència apropiada; en 
tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera 
d’efectuar correctament l’amarrament. 

El projectista, fabricant o importador facilitarà la 
documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui 
efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauràn de facilitar les dades necessàries per a la 
correcta operativitat i eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 Kg i que siguinun difícils de 
subjectar manualment, estaran dotades de punts d’ancoratge 
apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a 
l’elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà 
d’indicar els espais mínims que s’hauran de respectar en relació 
a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui 
efectuar-se amb facilitat. 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus muntadors i presumptes 
beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada 
cura de tots els detalls de l’execució i del risc per als que 
han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt 
recomanable que en tots i cadascun dels seus components 
disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o 
equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del 
fabricant. 
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Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar 
documentalment, que en el disseny del SPC s’ha realitzat una 
anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat 
els riscos que en puguin resultar: 

- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i 

successos perillosos associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la 

identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc 
(normalment de tipus qualitatiu). 

- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir 
el risc). 

 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar 
“l’expedient tècnic” com a document amb les especificacions 
tècniques de l’Equip, que el qualifiquin com a component de 
seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha 
de constar dels elements bàsics següents: 

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades 
i altres especificacions tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta 
la màquina o component de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC 
incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el 
compliment dels requisits essencials de seguretat i salut (si 
cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, 
etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel 
projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, 
pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, 
amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues 
del SPC estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu 
desgast prematur per l’ús, com a la seva amortització, que 
vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la 
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seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la 
seva data de fabricació. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLATAFORMA METÀL.LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADIS DE 
PROTECCIÓ: 
m de llargària necessaria subministrada en obra. 
 
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ 
PER A MÀQUINES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
PESCANT, MUNTANT BARANA, DISPOSITIU ANTICAIGUDA, PLATAFORMA NO 
VOLADÍS, PORTIC PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE SERRA, 
PARELL VÀLVULES ANTIRRETROCÉS, LIMITADOR GIR GRÚA, SUPORT 
PLATAFORMA VOLADÍS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislacionesde los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el 
que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del 
consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la 
que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 
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UNE-EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de 
seguridad, métodos de ensayo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de 
la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 
1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, 
por el que se establecen las exigencias sobre certificados y las 
marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
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B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B6A - MATERIALS PER A REIXATS METÀL.LICS 
B6AA - MATERIALS PER A TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla 
electrosoldada. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes 
superficials. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent 
per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la 
seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments. 
Protecció de la galvanització >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures >= 345 g/m2 
Puresa del zinc >= 98,5% 
Toleràncies: 
     - Rectitud d'arestes ± 2 mm/m 
     - Planor ± 1 mm/m 
     - Angles ± 1 mm 
 
 
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 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B6A - MATERIALS PER A REIXATS METÀL.LICS 
B6AZ - MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS METÀL.LICS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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. 
 
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 
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     - 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 de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B76 - LÀMINES ELASTOMÈRIQUES 
B761 - LÀMINES ELASTOMÈRIQUES NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Làmines d'elastòmers i làmines de polietilè clorat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil IIR), millorat 
amb reforçants de característiques físico-químiques, d'1 mm de 
gruix com a mínim, amb activadors accelerants de la 
vulcanització final, no resistents a la intempèrie 
- Làmina de polietilè clorat amb armadura de poliéster 
- Làmina de polietilè clorat amb armadura de fibra de vidre 
- Làmina de monòmer d'etilè, propilè, diè (EPDM) d'1 mm a 2,3 mm 
de gruix, resistent a la intempèrie 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense 
defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser impermeable a l'aigua. 
Incompatibilitats: No s'ha de posar en contacte amb derivats del 
petroli ni amb altres productes que continguin dissolvents. 
 
LÀMINES D'ELASTÒMERS 
Duresa (IRHD) (UNE 53-549) 60 
Resistència a la tracció (UNE 53-510): 
     - Làmines tipus IIR >= 8 MPa 
     - Làmines tipus EPDM >= 9 MPa 
Resistència a la compressió (50% de deformació) >= 77 kg/cm2 
Resistència a l'esquinçament (UNE 53-516) >= 22 kN/m 
Allargament fins al trencament (UNE 53-510) >= 300% 
Envelliment accelerat, 115°C, 168 h (UNE 53-548): 
     - Duresa IRHD ± 10 
- Resistència a la tracció conservada: 
          - Làmines tipus IIR >= 60% 
          - Làmines tipus EPDM >= 70% 
- Allargament al trencament conservat: 
          - Làmines tipus IIR >= 60% 
          - Làmines tipus EPDM >= 50% 
     - Variació en les dimensions ± 2% 
Resistència a l'ozó per a làmines de butil (mostra sotmesa a un 
allargament del 20% en una atmosfera de 50 parts d'ozó per 100 
milions, a 40°C), 
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després de 168 h (UNE 53-558) No s'han d'observar fissures 
Absorció d'aigua (UNE 53-540) <= 1% 
Doblegat a baixes temperatures (UNE 53-358) No s'han 
d'observar fissures 
     - Làmines tipus IIR Assaig a - 40°C 
     - Làmines tipus EPDM Assaig a - 55°C 
Toleràncies: 
     - Gruix (UNE 53-608) ± 10% 
     - Amplària (UNE 53-608) ± 1% 
     - Duresa ± 10 
 
LÀMINES DE POLIETILÈ CLORAT 
Resistència a la tracció (UNE_EN_ISO 527-3) >= 12 MPa 
Resistència a l'impacte (UNE 53-358) Ha de complir 
Allargament fins al trencament (UNE_EN_ISO 527-3) >= 30% 
Doblegat a baixes temperatures, -25°C (UNE 53-358) Sense 
fisures 
Resistència a la calor (UNE 53-358) Sense formació d'ampolles 
ni arrugues 
Envelliment tèrmic (6 mesos a 100°C). 
Variació de la massa <= 2% 
Coeficient de resistència a la transmissió 
del vapor d'aigua (UNE 53-358) <= 50000 
Comportament devant el foc (UNE 53-127) Autoextingible o no 
combustible 
Resistència al betum (UNE 53-411) Ha de complir 
Toleràncies: 
     - Gruix (UNE 53-221) ± 10% 
     - Amplària (UNE 53-221) ± 1% 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Làmines d'una peça, sense unions, embalades en 
rotlles. 
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions en cm 
- Pes per m2 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, 
apilats en posició horitzontal amb un màxim de 3 filades posades 
en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del 
sol, la pluja i la humitat. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES D'ELASTÒMERS 
* UNE 53-586-86 "Elastómeros. Láminas de elastómeros sin 
refuerzo ni armadura para la impermeabilización. Características 
y métodos de ensayo." 
 
LÀMINES DE POLIETILÈ CLORAT 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B77 - LÀMINES DE POLIETILÈ 
B771 - LÀMINES DE POLIETILÈ 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Làmina termoplàstica de polietilè. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Làmina de baixa densitat de 50 a 250 micres de gruix 
- Làmina d'alta densitat de 2 a 2,5 mm de gruix 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina ha de ser homogènia. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense 
defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser estanca a l'aigua. 
 
LÀMINA DE BAIXA DENSITAT: 
Amplària............................................... >= 100 cm 
Llargària............................................. >= 1000 cm 
Resistència a l'esquinçament......................... >= 30 kg/cm 
Característiques mecàniques: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Gruix   │Resistència a │Resistència a │ Allargament fins  │ 
│         │   l'impacte  │ la tracció  │ al trencament     │ 
│(micres) │       (g)    │   (kg/cm2)  │     (%)           │ 
│─────────│──────────────│─────────────│───────────────────│ 
│  50     │     >= 80    │       -     │      -            │ 
│─────────│──────────────│─────────────│───────────────────│ 
│ 100-150 │     >= 300   │      >= 150 │    >= 350         │ 
│─────────│──────────────│─────────────│───────────────────│ 
│ 250     │     >= 600   │      >= 150 │    >= 350         │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la 
norma UNE 53-254. 
Toleràncies: 
     - Gruix............................................... ± 15% 
     - Diferència entre el gruix mitjà real i el gruix nominal± 5% 
     - Amplària............................................. - 0% 
     ....................................................... + 2% 
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LÀMINA D'ALTA DENSITAT: 
Ha de ser soldable per ambdues cares, per els procediments 
habituals (aire calent, altres formes de fussió, aportació del 
mateix material calent, etc.). 
Gruix nominal............................................ >= 1 mm 
Duresa Shore................................................. 64° 
Assaig de doblegat a baixes temperatures No ha de tenir esquerdes 
Resistència a la tracció en ambdues direccions...... >= 250 kp/m2 
Allargament al trencament en ambdues direccions.......... >= 700% 
Resistència mecànica a la perforació................ >= 450 kp/cm 
Envelliment artificial accelerat: 
     - Pèrdua d'allargament al trencament.................. < 15% 
     - Pèrdua de resistència............................... < 15% 
Resistència a l'esquinçament........................... >= 900 kp 
Comportament a la calor, 
variació de les dimensions (assaig a 100°C)................. < 3% 
Absorció d'aigua: 
     - a les 24 h......................................... < 0,2% 
     - als 6 dies........................................... < 1% 
Resistència a la perforació per arrels........ Sense perforacions 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la 
norma UNE 104-300. 
Toleràncies: 
     - Gruix............................................... ± 10% 

- Variació del gruix en la zona lateral de la làmina 
       (a 60 mm de la vora).............................. 0,15 mm 
     - Amplària............................................. ± 1% 
     - Duresa Shore......................................... ± 5° 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions en cm 
- Pes per m2 
- Color 
- Data de fabricació 

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, 
apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades posades 
en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del 
sol, la pluja i la humitat. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINA DE BAIXA DENSITAT: 
* UNE 53-254-78 (1) "Plásticos. Películas de polietileno 
empleadas en la construcción. Características y métodos de 
ensayo." 
 
LÀMINA D'ALTA DENSITAT: 
* UNE 104-300-91 EXP "Láminas de polietileno de alta densidad 
(P.E.A.D.) para la impermeabilización en obra civil. 
Características y métodos de ensayo." 
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 
B7J2 - MATERIALS PER AL REBLERT DE JUNTS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Cordó d'escuma de polietilè de cel.la tancada, de secció 
circular, de 6 a 50 mm de diàmetre, obtingut per extrusió 
contínua. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Densitat aparent aprox. 40 kg/m3 
Resistència a la tracció longitudinal >= 360 kg/cm2 
Resistència a la tracció transversal >= 280 kg/cm2 
Allargament longitudinal >= 13% 
Allargament transversal >= 7% 
Absorció d'aigua Nul.la 
Toleràncies: 
     - Diàmetre ± 0,5 mm 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines protegides per a evitar 
deformacions. L'embalatge ha de portar la indicació del producte 
que conté. 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits del sol i 
les humitats. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 
B7J5 - SEGELLANTS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma 
específica que serveixen per a tancar un junt entre materials 
d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de 
silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic 
(àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer 
bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb 
additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de 
poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència 
plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb 
additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de 
cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines 
amb additius i càrregues de plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a 
base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i 
elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums 
modificats amb elastòmers i càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent 
autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de cartó-guix 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
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. 
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Característiques físiques: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus massilla  │Densitat  │Temperatura │Deformació màx.│Resistència a  │ 
│                │ a 20°C   │d'aplicació │    a 5°C      │  temperatura  │ 
│                │ (g/cm3)  │            │               │               │ 
│────────────────│──────────│────────────│───────────────│───────────────│ 
│Silicona neutra │1,07-1,15 │ -10 - +35°C│   20-30%      │ -45 - +200°C  │ 
│────────────────│──────────│────────────│───────────────│───────────────│ 
│Silicona àcida  │1,01-1,07 │ -10 - +35°C│   20-30%      │      -        │ 
│ó bàsica        │          │            │               │               │ 
│────────────────│──────────│────────────│───────────────│───────────────│ 
│Polisulfur      │ >= 1,35  │ -10 - +35°C│    30%        │ -30 - +70°C   │ 
│bicomponent     │          │            │               │               │ 
│────────────────│──────────│────────────│───────────────│───────────────│ 
│Poliuretà       │   1,2    │   5 - 35°C │   15-25%      │ -30 - +70°C   │ 
│monocomponent   │          │            │               │               │ 
│────────────────│──────────│────────────│───────────────│───────────────│ 
│Poliuretà       │ 1,5-1,7  │   5 - 35°C │    25%        │ -50 - +80°C   │ 
│bicomponent     │          │            │               │               │ 
│────────────────│──────────│────────────│───────────────│───────────────│ 
│Acrílica        │ 1,5-1,7  │   5 - 40°C │   10-15%      │ -15 - +80°C   │ 
│────────────────│──────────│────────────│───────────────│───────────────│ 
│De butils       │1,25-1,65 │  15 - 30°C │    10%        │ -20 - +70°C   │ 
│────────────────│──────────│────────────│───────────────│───────────────│ 
│D'óleo-resines  │1,45-1,55 │ -10 - +35°C│    10%        │ -15 - +80°C   │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Característiques mecàniques : 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Tipus massilla   │Resistència a │Mòdul d'elasticitat al │ Duresa    │ 
│                   │  la tracció  │  100% d'allargament   │Shore A    │ 
│                   │   (kg/cm2)   │     (kg/cm2)          │           │ 
│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 
│Silicona neutra    │   >= 7       │     2                 │12° - 20°  │ 
│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 
│Silicona àcida     │   >= 16      │     5                 │25° - 30°  │ 
│ó bàsica           │              │                       │           │ 
│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 
│Polisulfur         │   >= 25      │         -             │   60°     │ 
│  bicomponent      │              │                       │           │ 
│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 
│Poliuretà          │   >= 15      │     3                 │30° - 35°  │ 
│monocomponent      │              │   0,3-0,37 N/mm2      │           │ 
│                   │              │  (de polimerització   │           │ 
│                   │              │      ràpida)          │           │ 
│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 
│Poliuretà          │     -        │    15                 │    -      │ 
│  bicomponent      │              │                       │           │ 
│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 
│Acrílica           │     -        │     1                 │    -      │ 
│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 
│De butils          │     -        │         -             │15° - 20°  │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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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 
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consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, 
pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva 
preparació. 
Base............................................... Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura........................ 18°C - 100°C 
 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C........................................... 78% 
 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR)...................... 20-25 min 
Densitat (DIN 53420)............................. Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació............................... 5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
     - a 20°C........................................... 15 N/cm2 
     - a -20°C.......................................... 20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102)......................... Classe B2 
Resistència a la temperatura....................... -40°C - +90°C 
 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta 
aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per 
a la seva aplicació. 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│         │         │ Penetració a   │Fluència a 60°C │Adherència        │ 
│  Tipus  │Densitat │25°C,150g i 5s  │UNE 104-281(6-3)│5 cicles a -18°C  │ 
│massilla │(g/cm3)  │UNE 104-281(1-4)│     (mm)       │UNE 104-281(4-4)  │ 
│         │         │     (mm)       │                │                  │ 
│─────────│─────────│────────────────│────────────────│──────────────────│ 
│Cautxú   │1,35-1,5 │    <= 23,5     │    <= 5        │Ha de complir     │ 
│asfalt   │(a 25°C) │                │                │                  │ 
│─────────│─────────│────────────────│────────────────│──────────────────│ 
│Asfàltica│  1,35   │     <= 9       │    <= 5        │Ha de complir     │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la 
norma UNE 104-233. 
 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
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- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o 
escuma de poliuretà) 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de 
cartó-guix) 

 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE 
BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs 
tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una 
temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit 
de la intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos. 
 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs 
tancat hermèticament i a temperatura ambient al voltant dels 
20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
 
MASSILLA PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que 
s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la compatibilitat dels 
materials. 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE 
BUTIL, DE OLEO-RESINES O CAUTXÚ-ASFALT: 
dm3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
MASSILLA ASFÀLTICA O PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
NBE QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos." 
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MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE 
BUTILS, D'OLEO-RESINES O PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 
B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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 
 
EMPRIMACIÓ 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 DE CARTÓ-GUIX: 
Amplària >= 5 cm 
 
 
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. 
 
EMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
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- 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. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CINTA: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
EMPRIMACIÓ: 
dm3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ciment utilitzat: 
     - Morter de ciment blanc.......................... BL I/42,5 
     - Altres......................................... CEM I/32,5 
Resistència orientativa en funció de les dosificacions: 
     - 1:8 / 1:2:10................................. >= 20 kg/cm2 
     - 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7...................... >= 40 kg/cm2 
     - 1:4 / 1:0,5:4................................ >= 80 kg/cm2 
     - 1:3 / 1:0,25:3.............................. >= 160 kg/cm2 
En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 
cm, mesurant l'assentament amb el con d'Abrams. La plasticitat 
ha de ser poc grassa (NBE FL/90). 
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 
 
NBE-FL/90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de 
Fábrica de Ladrillo." 
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D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B3 - ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, 
per a elements de formigó armat o altres usos, manipulades a 
l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de 
complir: 
     - Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més 
proper: 

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

     - Doblegat a una distància < 4 D 
     del nus o soldadura més proper...................... >= 20 D 
En cap cas no 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 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament 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. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el 
pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per 
la D.F. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència 
de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara 
retalls, lligaments i cavalcaments. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 
H151 - PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I 
OBJECTES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces 
o òrgans units entre si, associats de forma solidària, destinat 
a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una 
energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat 
d’impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb les 
persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que 
es redueixin els riscos per als treballadors exposats a 
l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris 
d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a 
aquests. 
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de 
suficient espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els 
elements fixos o mòbils del seu entorn. 
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en 
condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a 
utilitzar, ajustar o mantenir els SPC 
Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en 
condiciones contraindicades pel projectista o fabricant. Tampoc 
podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització 
de l’operació que es tracti. 
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o 
en condicions no considerades pel projectista o fabricant, si 
prèviament s’ha realitzat una avaluació dels riscos que això 
comportaria i si s’han pres les mesures pertinents per a la seva 
eliminació o control. 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions 
i condicions d’ús són les adequades i que la seva instal·lació 
no representa un perill per a tercers. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, 
trencadures o altres circumstàncies que comprometin la eficàçia 
de la seva funció. 
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Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no 
puguin ser totalment protegits, hauran d’adoptar-se les 
precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals 
apropiades per a reduir els riscos al mínim possible. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o 
retirar residus propers a un element perillós, l’operació haurà 
de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient. 
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no 
puguin caure, bolcar o desplaçar-se de forma incontrolada, 
posant en perill la seguretat dels treballadors. 
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions 
o tensions excessives que puguin posar en perill la seguretat 
dels treballadors beneficiaris o la de tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de 
manera segura, especialment mitjançant el compliment de les 
instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió 
o reparació dels SPC que puguin suposar un perill per a la 
seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver 
aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures 
necessàries perquè aquestes operacions es realitzin de forma 
segura o fora de les zones perilloses. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus 
components d’eficàcia preventiva o hauran de prendre’s les 
mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC 
hauran de ser de característiques i grandària adequats a 
l’operació a realitzar. La seva col·locació i transport no haurà 
d’implicar riscos per a la seguretat dels treballadors. 
 
LONA: 
Es col·locarà per a impedir la caiguda d’objectes a l’exterior 
d’una plataforma de treball, així com per a aïllar a aquells de 
les condicions atmosfèriques adverses. 
En aquells casos on es facin treballs de soldadura o similars, 
la lona haurà de ser de teixit ignífug equivalent (recordis que 
els teixits de fibra asbèstica estan absolutament prohibits). 
Es tindrà en compte els ancoratges de la lona a l’estructura 
suport. 
 
CONDEMNA DE BUITS HORITZONTALS: 
En forats horitzontals a zones de pas o de treball, de Ø 
inferior a 5 m. 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 197  

Seran de fusta, xapa, xarxat, etc., sòlidament fixats i no 
permetran la caiguda de persones i objectes. 
Els buits horitzontals projectats sobre els sostres per a 
permetre el pas d’instal·lacions, es condemnaran preferiblement 
amb malla electrosoldada de rondí de diàmetre mínim de 3 mm i 
grandària màxim de reticle de 100x100 mm, embegut perimetralment 
al cèrcol de formigó, capaç de garantir una resistència > 1.500 
N/M2. ( 150 kg / m 2). 
La principal funció de la protecció de buits horitzontals és la 
d’absorbir energia d’impacte per a caigudes d’objectes 
despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en 
compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de 
l’objecte) com a resultat de l’acció del camp gravitatori i 
de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir 
l’impacte en règim elastoplàstic.  

 
BUITS PER A L'ABOCAMENT DE RUNA: 
La seva coincidència vertical d’una planta a l’altra no superarà 
una caiguda lliure superior a 7 m. Quan el  recorregut  final de 
les runes a evacuar estigui comprès dins del límit d’una llum 
vertical de 15 m fins el contenidor de recepció, s’utilitzaran 
els conductes normalitzats de trompes telescòpiques normalitzats 
per a evacuació de runes (MAUP). 
Les dimensions no superaran 1,50 m de diàmetre respecte a 
l’entrebigat. 
Els forats sota la mateixa vertical estaran abalisats o 
protegits amb barana reglamentària de seguretat a 1 m del 
cantell perimetral, per a impedir l’eventual abast de personal 
circumdant, per al material abocat des de les cotes superiores. 
Aquest sistema d’evacuació de runes, obliga a l’alternància de 
caiguda lliure, cada tres plantes (màxim 7 m), tenint present la 
sobrecàrrega d’ús del material acumulat, en cada planta 
intermitja d’apilament parcial.  
 
XARXES DE SEGURETAT HOMOLOGADES: 
Panys de dimensions ajustades al buit a protegir, de poliamida 
d’alta tenacitat, amb llum de retícula màxima de 7,5 x 7,5 cm, 
diàmetre de fil 4 mm i corda de retancat perimetral de Ø 12 mm, 
de conformitat a norma EN 1263 - 1. Obligatoris com a components 
del SPC de forques i xarxes verticals de protecció a façanes. 
En forats horitzontals de Ø superior a 5 m. En les obertures 
horitzontals descobertes (ex. cel oberts) es col·locarà 
immediatament per sota del sòl transitable, una xarxa de 
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seguretat, ancorada perimetralment al cèrcol del sostre o nervis 
estructurals inferiors, segons les circumstàncies. 
Xarxes-telò en buits verticals de terrasses amb treballs sobre 
cavallets sobre el nivell del paviment, que redueixin l’eficàcia 
de la barana perimetral reglamentària, degut que el traçat de la 
previsible paràbola de caiguda, passa pel damunt del passamans o 
ampit de la barana.  
Els talussos de terres amb inclinació inferior a la de 
autoestabilitat del terreny, segons càlculs de l’estudi del 
terreny, estaran recoberts de xarxa de seguretat homologada, 
sobre làmina de polietilè de galga 300, ancorada sobre la 
superfície, per prevenir la meteorització de la superfície del 
talús, i el fortuït despreniment de „bolos“. 
Les cordes de lligam seran de Ø 12 mm, de poliamida d’alta 
tenacitat. 
La principal funció de la protecció de buits horitzontals 
mitjançant l’emprament de xarxes de seguretat, és la d’absorbir 
energia d’impacte per caigudes d’objectes despreniments des de 
cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu 
disseny el pes i l’altura de caiguda.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els assaigs previstos 
pels diferents components de la xarxa, a la Norma EN 1263 – 1, i 
particularment amb els següents aspectes: 

- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de 
l’objecte) com a resultat de l’acció del camp gravitatori i 
de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir 
l’impacte en règim elastoplàstic.  

 
XARXES DE SEGURETAT NO HOMOLOGADES: 
Absolutament prohibides com a components del SPC de forques i 
xarxes de protecció de forats verticals a façanes o horitzontals 
a sostres. 
L'execució de sostres amb encofrats recuperables (puntals 
metàl·lics + portasotaponts + sotaponts + regletes + passadors + 
taulers) hauran de disposar inexcusablement d’una xarxa o teixit 
horitzontal de protecció (tipus tenis de resistència 100 kg/m 2) 
sota els portasotaponts, en previsió de caigudes de persones i 
objectes en desplaçar els taulers de fusta. 
Als forats entre muntant d’escala es col·locarà una xarxa-teló 
vertical (xarxa reciclada de seguretat) per a impedir la caiguda 
de persones a diferent nivell entre muntant d’escala limítrof. 
Es lligaran als replans i laterals dels muntants d’escala 
mitjançant fleixos metàl·lics i claus d’impulsió. 
Per a les activitats de retenció de materials procedents de les 
tasques de desencofrat, en paral·lel, i a la part més baixa del 
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SPC de forques i xarxes verticals de façana, i al nivell de la 
cota de treball de la planta a desencofrar, es faran servir 
xarxes diferents (xarxes comercials comunes o homologades 
reciclades d’altres obres i/o reparades, però resistents) a les 
utilitzades pels sistemes de protecció, per a no minvar 
l’eficàcia preventiva del sistema. Les xarxes de desencofrat 
podran instal·lar-se en sèrie, seguint a les superiors de 
seguretat i utilitzant els restants elements del sistema 
(forques, cordes d’hissat, amarraments laterals i ancoratges 
inferiors d’embossament), o directament per panys ancorats 
verticalment en façana als nans (“caliquenyos”) d’embossament de 
xarxes de seguretat del sistema. 
La principal funció de la protecció de buits verticals amb 
xarxes, és la d’absorbir energia d’impacte tangencial d’objectes 
despresos des de la mateixa cota de treball, per tal motiu es 
tindrà en compte per al seu disseny l’empenta d’impacte.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

- Cinemàtics: Trajectòria i inèrcia com a resultat de l’acció 
de la velocitat horitzontal inicial i la massa de l’objecte 
desplaçat. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir 
l’impacte en règim elastoplàstic.  

 
PESCANTS DE SUSTENTACIÓ DE XARXES DE FAÇANA: 
Forques metàl·liques homologades o certificades pel fabricant 
respecte a la seva idoneïtat en les condicions d’utilització per 
ell recomanades, constituïdes per un muntant vertical (de 8 m de 
llargària generalment) coronat per un braç acartel·lat (de 2 m 
de voladís generalment), confeccionat amb tub rectangular en 
xapa d’acer (de secció 80 x 80 x 4 mm generalment), protegit 
anticorrosiu, galvanitzat, zincat, pintat per a immersió o 
epoxit. 
L'ancoratge de pas del màstil per a la immobilització-suspensió 
de la força està composat per una Ω d’acer dolç Ø 12, o un 
caixetí de pas previst per al pas entre sostres. 
L’ancoratge d’embossament inferior de la xarxa està composat per 
„caliquenyos“ d’acer corrugat Ø 8, cada 0,50 m. 
El conjunt del sistema queda constituït per panys de xarxa de 
seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats al seu costat 
menor (7 m) emplaçat verticalment, cobrint la previsible 
paràbola de caiguda de persones o objectes des del sostre 
superior de treball i cordes d’hissat i lligam entre panys també 
de poliamida d’alta tenacitat de 12 mm de diàmetre, nans 
(„caliquenyos“) d’ancoratge i embossament inferior del pany 
embeguts als cantells del sostre; caixetins sobre el sostre o 
omegues de rondí d’acer dolç, situades en voladís i al cantell 
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sostre per al pas i bloqueig del muntant del pescant , 
sòlidament fiançats tots els elements entre si, capaç de 
resistir tot el conjunt la retenció puntal d’un objecte de 225 
kg de pes, esllavissat des d’una alçada de 6 m pel damunt de la 
zona d’embossament, a una velocitat de 9,8 m/seg. 
La principal funció de la protecció de buits verticals en 
façanes mitjançant el SPC de Forques i Xarxes, és la d’absorbir 
energia d’impacte per a caigudes d’objectes despresos des de 
cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu 
disseny el pes i l’altura de caiguda.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de 
l’objecte) com a resultat de l’acció del campo gravitatori i 
de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir 
l’impacte en règim elastoplàstic.  

Muntatge: 
S’haurà d’instal·lar aquest sistema de xarxa quan es tinguin 
realitzades les soleres de plantes baixa i un sostre. Una vegada 
col·locada la forca, s’instal·larà un passador a l’extrem 
inferior per a evitar que el braç pugui girar en sentit 
horitzontal. 
La distància habitual entre les forques metàl·liques serà de 4 - 
5 m (2,5 m si es tracta de forques comercials habitualment 
subministrades per proveïdor de materials generals i eines de 
construcció, degut a la seva baixa qualitat i espessors de 
seccions insuficients). 
Empalmament, previ i a nivell del sòl, dels recercats laterals 
de xarxa mitjançant cordó passant de poliamida d’alta tenacitat 
Ø 6. 
Amarrament recercat superior de la xarxa amb les cordes de 
suspensió de poliamida d’alta tenacitat Ø 12 i 12 m de longitud. 
Hissat dels panys de xarxa a 8 m d’altura i amarrament de cordes 
de sustentació. 
Ancoratge inferior d’embossament de recollida de les xarxes als 
nans („caliquenyos“) embeguts en el cantell del primer sostre. 
NOTA: El SPC de forca i xarxa protegeix únicament als 
treballadors del sostre de treball, i el seu immediat inferior 
(6 m en total). 
Les xarxes de desencofrat són altres xarxes, de qualitat 
generalment estàndard (no homologades o reciclades) i 
paral·leles a les primeres, amb la seva corda d’hissat pròpia, 
que podran utilitzar també al suport de forca, o preferiblement, 
es col·locaran per panys independents, ancorats als nans 
(„caliquenyos“) embeguts en el cantell del sostre, en aquelles 
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zones afectades pel despreniment dels elements d’encofrat 
horitzontal. 
Els moviments posteriors d’elevació de la xarxa, a les diferents 
plantes de l’obra, s’executaran seguint els moviments realitzats 
a la primera. 
El desmuntatge s’efectua seguint el cicle invers al muntatge.  
Durant el muntatge i desmuntatge els operaris hauran d’estar 
protegits contra les caigudes d’alçades mitjançant proteccions 
individuals, quan per al procés de muntatge i desmuntatge, les 
xarxes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
 
NOTA: El sistema tradicional de protecció de forques i xarxes pot 

ser substituït, si s’ha previst al projecte, per 
passarel·les perimetrals en voladís, tipus consola o 
mènsula de suport per xarxes horitzontals. En qualsevol 
dels SPC contra caigudes d’alçada que s’adoptin serà 
preceptiva l’homologació o certificació d’idoneïtat expedit 
pel fabricant. 

 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, 
fixats pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, 
pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, 
amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues 
del SPC estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu 
desgast prematur per l’ús, com a la seva amortització, que 
vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la 
seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la 
seva data de fabricació. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ 
sobre el „Manteniment Preventiu“ i aquest sobre el „Manteniment 
Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PROTECCIÓ DE CAPITELL: 
Unitat de quantitat protegida d’acord amb la D.T. 
 
PROTECCIÓ D’EQUIPAMENT FIX O EMBALATGE COMPLERT PER A TRANSPORT 
A TALLER O APLEC DE MOBILIARI O EQUIPAMENT FIX: 
m3 de volum aparent realment protegit, d’acord amb la D.T. 
 
XARXES, LONES, VELES, PROTECCIÓ DE MOBILIARI I PROTECCIÓ 
PROVISIONAL D’EDIFICACIÓ: 
m2 de superficie protegida d’acord amb la D.T. 
 
PROTECCIO COLECTIVA DE FORATS VERTICALS EN TERRASSES I FAÇANA I 
DEL PERIMETRE DE LA FAÇANA: 
m linial de llargària protegida d’acord amb la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislacionesde los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el 
que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del 
consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la 
que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de 
la construcción. 
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CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 
1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
REBT 1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), 
por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 
UNE-EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de 
seguridad, métodos de ensayo. 
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, 
por el que se establecen las exigencias sobre certificados y las 
marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
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H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 
H15A - ELEMENTS DE PREVENCIÓ PER A ÚS DE MAQUINÀRIA 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces 
o òrgans units entre si, associats de forma solidària, destinat 
a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una 
energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat 
d'impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb les 
persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
Per a garantir la seva eficàcia només cal un adequat disseny, 
correcta col·locació i regular manteniment. A diferencia dels 
EPI, no necessiten la intervenció activa de les víctimes 
potencials,  perquè resultin operatius. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que 
es redueixin els riscos per als treballadors exposats a 
l'energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris 
d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a 
aquests. 
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de 
suficient espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els 
elements fixos o mòbils del seu entorn. 
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en 
condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a 
utilitzar, ajustar o mantenir els SPC 
Els SPC no hauran d'utilitzar-se de forma o en operacions o en 
condiciones contraindicades pel projectista o fabricant. Tampoc 
podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització 
de l'operació que es tracti. 
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o 
en condicions no considerades pel projectista o fabricant, si 
prèviament s'ha realitzat una avaluació dels riscos que això 
comportaria i si s'han pres les mesures pertinents per a la seva 
eliminació o control. 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions 
i condicions d'ús són les adequades i que la seva instal·lació 
no representa un perill per a tercers. 
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Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es produeixen deterioraments, 
trencadures o altres circumstàncies que comprometin la eficàçia 
de la seva funció. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no 
puguin ser totalment protegits, hauran d'adoptar-se les 
precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals 
apropiades per a reduir els riscos al mínim possible. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o 
retirar residus propers a un element perillós, l'operació haurà 
de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient. 
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no 
puguin caure, bolcar o desplaçar-se de forma incontrolada, 
posant en perill la seguretat dels treballaadors. 
Els SPC no hauran de sotmetre's a sobrecàrregues, sobrepressions 
o tensions excessives que puguin posar en perill la seguretat 
dels treballadors beneficiaris o la de tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de 
manera segura, especialment mitjançant el compliment de les 
instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió 
o reparació dels SPC que puguin suposar un perill per a la 
seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver 
aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures 
necessàries perquè aquestes operacions es realitzin de forma 
segura o fora de les zones perilloses. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus 
components d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les 
mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC 
hauran de ser de característiques i grandària adequats a 
l'operació a realitzar. La seva col·locació i transport no haurà 
d'implicar riscos per a la seguretat dels treballadors. 
 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i manteniment, 
fixats pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, 
pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, 
amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
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L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues 
del SPC estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu 
desgast prematur per l'ús, com a la seva amortització, que 
vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la 
seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la 
seva data de fabricació. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" 
sobre el "Manteniment Preventiu" i aquest sobre el "Manteniment 
Correctiu" (o reparació d'avaria). 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CARCASA DE MALLA: 
m2 de superfície realment protegida segons les indicacions de la 
D.T 
 
PORTIC PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE DE SERRA CIRCULAR, 
PARELL DE VÀLVULES ANTIRETROCÈS DE FLAMA, LIMITADOR DE GIR DE 
GRUA: 
unitat segons amidament de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislacionesde los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el 
que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del 
consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
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ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la 
que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 
REBT 1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), 
por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 
UNE-EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de 
seguridad, métodos de ensayo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de 
la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 
1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, 
por el que se establecen las exigencias sobre certificados y las 
marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
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K1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
K15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 
K151 - PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I 
OBJECTES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces 
o òrgans units entre si, associats de forma solidària, destinat 
a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una 
energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat 
d'impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb les 
persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que 
es redueixin els riscos per als treballadors exposats a 
l'energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris 
d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a 
aquests. 
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de 
suficient espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els 
elements fixos o mòbils del seu entorn. 
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en 
condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a 
utilitzar, ajustar o mantenir els SPC 
Els SPC no hauran d'utilitzar-se de forma o en operacions o en 
condiciones contraindicades pel projectista o fabricant. Tampoc 
podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització 
de l'operació que es tracti. 
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o 
en condicions no considerades pel projectista o fabricant, si 
prèviament s'ha realitzat una avaluació dels riscos que això 
comportaria i si s'han pres les mesures pertinents per a la seva 
eliminació o control. 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions 
i condicions d'ús són les adequades i que la seva instal·lació 
no representa un perill per a tercers. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es produeixen deterioraments, 
trencadures o altres circumstàncies que comprometin la eficàçia 
de la seva funció. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no 
puguin ser totalment protegits, hauran d'adoptar-se les 
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precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals 
apropiades per a reduir els riscos al mínim possible. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o 
retirar residus propers a un element perillós, l'operació haurà 
de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient. 
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no 
puguin caure, bolcar o desplaçar-se de forma incontrolada, 
posant en perill la seguretat dels treballadors. 
Els SPC no hauran de sotmetre's a sobrecàrregues, sobrepressions 
o tensions excessives que puguin posar en perill la seguretat 
dels treballadors beneficiaris o la de tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de 
manera segura, especialment mitjançant el compliment de les 
instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió 
o reparació dels SPC que puguin suposar un perill per a la 
seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver 
aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures 
necessàries perquè aquestes operacions es realitzin de forma 
segura o fora de les zones perilloses. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus 
components d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les 
mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC 
hauran de ser de característiques i grandària adequats a 
l'operació a realitzar. La seva col·locació i transport no haurà 
d'implicar riscos per a la seguretat dels treballadors. 
 
LONA: 
Es col·locarà per a impedir la caiguda d'objectes a l'exterior 
d'una plataforma de treball, així com per a aïllar a aquells de 
les condicions atmosfèriques adverses. 
En aquells casos on es facin treballs de soldadura o similars, 
la lona haurà de ser de teixit ignífug equivalent (recordis que 
els teixits de fibra asbèstica estan absolutament prohibits). 
Es tindrà en compte els ancoratges de la lona a l'estructura 
suport. 
 
CONDEMNA DE BUITS HORITZONTALS: 
En forats horitzontals a zones de pas o de treball, de Ø 
inferior a 5 m. 
Seran de fusta, xapa, xarxat, etc., sòlidament fixats i no 
permetran la caiguda de persones i objectes. 
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Els buits horitzontals projectats sobre els sostres per a 
permetre el pas d'instal·lacions, es condemnaran preferiblement 
amb malla electrosoldada de rondí de diàmetre mínim de 3 mm i 
grandària màxim de reticle de 100x100 mm, embegut perimetralment 
al cèrcol de formigó, capaç de garantir una resistència > 1.500 
N/M2. ( 150 kg / m2). 
La principal funció de la protecció de buits horitzontals és la 
d'absorbir energia d'impacte per a caigudes d'objectes 
despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en 
compte per al seu disseny el pes i l'altura de caiguda.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda 
de l'objecte) com a resultat de l'acció del camp gravitatori i 
de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 
- Mecànics: L'estructura del conjunt haurà de resistir 
l'impacte en règim elastoplàstic.  
 
BUITS PER A L'ABOCAMENT DE RUNA: 
La seva coincidència vertical d'una planta a l'altra no superarà 
una caiguda lliure superior a 7 m. Quan el  recorregut  final de 
les runes a evacuar estigui comprès dins del límit d'una llum 
vertical de 15 m fins el contenidor de recepció, s'utilitzaran 
els conductes normalitzats de trompes telescòpiques normalitzats 
per a evacuació de runes (MAUP). 
Les dimensions no superaran 1,50 m de diàmetre respecte a 
l'entrebigat. 
Els forats sota la mateixa vertical estaran abalisats o 
protegits amb barana reglamentària de seguretat a 1 m del 
cantell perimetral, per a impedir l'eventual abast de personal 
circumdant, per al material abocat des de les cotes superiores. 
Aquest sistema d'evacuació de runes, obliga a l'alternància de 
caiguda lliure, cada tres plantes (màxim 7 m), tenint present la 
sobrecàrrega d'ús del material acumulat, en cada planta 
intermitja d'apilament parcial.  
 
XARXES DE SEGURETAT HOMOLOGADES: 
Panys de dimensions ajustades al buit a protegir, de poliamida 
d'alta tenacitat, amb llum de retícula màxima de 7,5 x 7,5 cm, 
diàmetre de fil 4 mm i corda de retancat perimetral de Ø 12 mm, 
de conformitat a norma EN 1263 - 1. Obligatoris com a components 
del SPC de forques i xarxes verticals de protecció a façanes. 
En forats horitzontals de Ø superior a 5 m. En les obertures 
horitzontals descobertes (ex. cel oberts) es col·locarà 
immediatament per sota del sòl transitable, una xarxa de 
seguretat, ancorada perimetralment al cèrcol del sostre o nervis 
estructurals inferiors, segons les circumstàncies. 
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Xarxes-telò en buits verticals de terrasses amb treballs sobre 
cavallets sobre el nivell del paviment, que redueixin l'eficàcia 
de la barana perimetral reglamentària, degut que el traçat de la 
previsible paràbola de caiguda, passa pel damunt del passamans o 
ampit de la barana.  
Els talussos de terres amb inclinació inferior a la de 
autoestabilitat del terreny, segons càlculs de l'estudi del 
terreny, estaran recoberts de xarxa de seguretat homologada, 
sobre làmina de polietilè de galga 300, ancorada sobre la 
superfície, per prevenir la meteorització de la superfície del 
talús, i el fortuït despreniment de "bolos". 
Les cordes de lligam seran de Ø 12 mm, de poliamida d'alta 
tenacitat. 
La principal funció de la protecció de buits horitzontals 
mitjançant l'emprament de xarxes de seguretat, és la d'absorbir 
energia d'impacte per caigudes d'objectes despreniments des de 
cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu 
disseny el pes i l'altura de caiguda.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els assaigs previstos 
pels diferents components de la xarxa, a la Norma EN 1263 - 1, i 
particularment amb els següents aspectes: 
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda 
de l'objecte) com a resultat de l'acció del camp gravitatori i 
de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 
- Mecànics: L'estructura del conjunt haurà de resistir 
l'impacte en règim elastoplàstic.  
 
XARXES DE SEGURETAT NO HOMOLOGADES: 
Absolutament prohibides com a components del SPC de forques i 
xarxes de protecció de forats verticals a façanes o horitzontals 
a sostres. 
L'execució de sostres amb encofrats recuperables (puntals 
metàl·lics + portasotaponts + sotaponts + regletes + passadors + 
taulers) hauran de disposar inexcusablement d'una xarxa o teixit 
horitzontal de protecció (tipus tenis de resistència 100 kg/m2) 
sota els portasotaponts, en previsió de caigudes de persones i 
objectes en desplaçar els taulers de fusta. 
Als forats entre muntant d'escala es col·locarà una xarxa-teló 
vertical (xarxa reciclada de seguretat) per a impedir la caiguda 
de persones a diferent nivell entre muntant d'escala limítrof. 
Es lligaran als replans i laterals dels muntants d'escala 
mitjançant fleixos metàl·lics i claus d'impulsió. 
Per a les activitats de retenció de materials procedents de les 
tasques de desencofrat, en paral·lel, i a la part més baixa del 
SPC de forques i xarxes verticals de façana, i al nivell de la 
cota de treball de la planta a desencofrar, es faran servir 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 212  

xarxes diferents (xarxes comercials comunes o homologades 
reciclades d'altres obres i/o reparades, però resistents) a les 
utilitzades pels sistemes de protecció, per a no minvar 
l'eficàcia preventiva del sistema. Les xarxes de desencofrat 
podran instal·lar-se en sèrie, seguint a les superiors de 
seguretat i utilitzant els restants elements del sistema 
(forques, cordes d'hissat, amarraments laterals i ancoratges 
inferiors d'embossament), o directament per panys ancorats 
verticalment en façana als nans (“caliquenyos”) d'embossament de 
xarxes de seguretat del sistema. 
La principal funció de la protecció de buits verticals amb 
xarxes, és la d'absorbir energia d'impacte tangencial d'objectes 
despresos des de la mateixa cota de treball, per tal motiu es 
tindrà en compte per al seu disseny l'empenta d'impacte.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
- Cinemàtics: Trajectòria i inèrcia com a resultat de l'acció 
de la velocitat horitzontal inicial i la massa de l'objecte 
desplaçat. 
- Mecànics: L'estructura del conjunt haurà de resistir 
l'impacte en règim elastoplàstic.  
 
PESCANTS DE SUSTENTACIÓ DE XARXES DE FAÇANA: 
Forques metàl·liques homologades o certificades pel fabricant 
respecte a la seva idoneïtat en les condicions d'utilització per 
ell recomanades, constituïdes per un muntant vertical (de 8 m de 
llargària generalment) coronat per un braç acartel·lat (de 2 m 
de voladís generalment), confeccionat amb tub rectangular en 
xapa d'acer (de secció 80 x 80 x 4 mm generalment), protegit 
anticorrosiu, galvanitzat, zincat, pintat per a immersió o 
epoxit. 
L'ancoratge de pas del màstil per a la immobilització-suspensió 
de la força està composat per una ¦ d'acer dolç Ø 12, o un 
caixetí de pas previst per al pas entre sostres. 
L'ancoratge d'embossament inferior de la xarxa està composat per 
"caliquenyos" d'acer corrugat Ø 8, cada 0,50 m. 
El conjunt del sistema queda constituït per panys de xarxa de 
seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats al seu costat 
menor (7 m) emplaçat verticalment, cobrint la previsible 
paràbola de caiguda de persones o objectes des del sostre 
superior de treball i cordes d'hissat i lligam entre panys també 
de poliamida d'alta tenacitat de 12 mm de diàmetre, nans 
("caliquenyos") d'ancoratge i embossament inferior del pany 
embeguts als cantells del sostre; caixetins sobre el sostre o 
omegues de rondí d'acer dolç, situades en voladís i al cantell 
sostre per al pas i bloqueig del muntant del pescant , 
sòlidament fiançats tots els elements entre si, capaç de 
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resistir tot el conjunt la retenció puntal d'un objecte de 225 
kg de pes, esllavissat des d'una alçada de 6 m pel damunt de la 
zona d'embossament, a una velocitat de 9,8 m/seg. 
La principal funció de la protecció de buits verticals en 
façanes mitjançant el SPC de Forques i Xarxes, és la d'absorbir 
energia d'impacte per a caigudes d'objectes despresos des de 
cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu 
disseny el pes i l'altura de caiguda.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda 
de l'objecte) com a resultat de l'acció del campo gravitatori i 
de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 
- Mecànics: L'estructura del conjunt haurà de resistir 
l'impacte en règim elastoplàstic.  
Muntatge: 
S'haurà d'instal·lar aquest sistema de xarxa quan es tinguin 
realitzades les soleres de plantes baixa i un sostre. Una vegada 
col·locada la forca, s'instal·larà un passador a l'extrem 
inferior per a evitar que el braç pugui girar en sentit 
horitzontal. 
La distància habitual entre les forques metàl·liques serà de 4 - 
5 m (2,5 m si es tracta de forques comercials habitualment 
subministrades per proveïdor de materials generals i eines de 
construcció, degut a la seva baixa qualitat i espessors de 
seccions insuficients). 
Empalmament, previ i a nivell del sòl, dels recercats laterals 
de xarxa mitjançant cordó passant de poliamida d'alta tenacitat 
Ø 6. 
Amarrament recercat superior de la xarxa amb les cordes de 
suspensió de poliamida d'alta tenacitat Ø 12 i 12 m de longitud. 
Hissat dels panys de xarxa a 8 m d'altura i amarrament de cordes 
de sustentació. 
Ancoratge inferior d'embossament de recollida de les xarxes als 
nans ("caliquenyos") embeguts en el cantell del primer sostre. 
NOTA: El SPC de forca i xarxa protegeix únicament als 
treballadors del sostre de treball, i el seu immediat inferior 
(6 m en total). 
Les xarxes de desencofrat són altres xarxes, de qualitat 
generalment estàndard (no homologades o reciclades) i 
paral·leles a les primeres, amb la seva corda d'hissat pròpia, 
que podran utilitzar també al suport de forca, o preferiblement, 
es col·locaran per panys independents, ancorats als nans 
("caliquenyos") embeguts en el cantell del sostre, en aquelles 
zones afectades pel despreniment dels elements d'encofrat 
horitzontal. 
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Els moviments posteriors d'elevació de la xarxa, a les diferents 
plantes de l'obra, s'executaran seguint els moviments realitzats 
a la primera. 
El desmuntatge s'efectua seguint el cicle invers al muntatge.  
Durant el muntatge i desmuntatge els operaris hauran d'estar 
protegits contra les caigudes d'alçades mitjançant proteccions 
individuals, quan per al procés de muntatge i desmuntatge, les 
xarxes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
 
NOTA: El sistema tradicional de protecció de forques i xarxes pot 
ser substituït, si s'ha previst al projecte, per passarel·les 
perimetrals en voladís, tipus consola o mènsula de suport per 
xarxes horitzontals. En qualsevol dels SPC contra caigudes 
d'alçada que s'adoptin serà preceptiva l'homologació o 
certificació d'idoneïtat expedit pel fabricant. 
 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i manteniment, 
fixats pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, 
pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, 
amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues 
del SPC estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu 
desgast prematur per l'ús, com a la seva amortització, que 
vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la 
seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la 
seva data de fabricació. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" 
sobre el "Manteniment Preventiu" i aquest sobre el "Manteniment 
Correctiu" (o reparació d'avaria). 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PROTECCIÓ DE CAPITELL: 
Unitat de quantitat protegida d'acord amb la D.T. 
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PROTECCIÓ D'EQUIPAMENT FIX O EMBALATGE COMPLERT PER A TRANSPORT 
A TALLER O APLEC DE MOBILIARI O EQUIPAMENT FIX: 
m3 de volum aparent realment protegit, d'acord amb la D.T. 
 
XARXES, LONES, VELES, PROTECCIÓ DE MOBILIARI I PROTECCIÓ 
PROVISIONAL D'EDIFICACIÓ: 
m2 de superficie protegida d'acord amb la D.T. 
 
PROTECCIO COLECTIVA DE FORATS VERTICALS EN TERRASSES I FAÇANA I 
DEL PERIMETRE DE LA FAÇANA: 
m linial de llargària protegida d'acord amb la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislacionesde los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el 
que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del 
consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la 
que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de 
la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 
1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
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REBT 1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), 
por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 
UNE-EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de 
seguridad, métodos de ensayo. 
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, 
por el que se establecen las exigencias sobre certificados y las 
marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
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K1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
K1A - TREBALLS D'INSPECCIÓ, ARQUEOLOGIA I INFORMACIÓ ESTAT 
EDIFICI 
 
 
1.DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Treballs per assolir el coneixement històric, les 
transformacions i preexistències, de les edificacions o restes 
de les mateixes, objectes del projecte, mitjançant l'estudi de 
les restes arqueològiques del subsòl i de les estructures 
arquitectòniques que s'hi relacionen. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
 - Documentació de la intervenció arqueològica, amb informe 

preliminar amb memòria, annexos amb inventari, documentació 
gràfica, plànols, base fotogràfica i estratigrafíes del 
material aqueòlogic dels edificis analitzats i de les 
excavacions realitzades, segons plec de condicions tècniques 
del Servei de Patrimoni Arquitecònic del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya 

 - Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o 
extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la 
realització del informe final 

 - Jornada de tècnic arqueòleg a buidats o extraccions de terres 
i runes, amb la presa de dades per a la realització del 
informe final 

 - Jornada d'ajudant d'arqueòleg per a dibuix de buidats o 
extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la 
realització de l'aixecament de l'excavació 

 - Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric 
de dimensions 1x1x1 m, excavada amb mitjans manuals per 
nivells naturals o artificials segons mètode arqueològic, 
presa de dades per a informe final, retirada de paviment i 
reblert amb productes procedents de l'excavació sense 
compactat 

 - Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric 
de dimensions 1x1x1 m, excavada amb mitjans mecànics per 
nivells naturals o artificials segons mètode arqueològic, 
presa de dades per a informe final, retirada de paviment amb 
recuperació posterior i reblert amb productes procedents de 
l'excavació sense compactat 

 - Prospecció arqueològica superficial en terreny obert, sense 
cales 

 - Prospecció arqueològica superficial en interior d'edificació, 
sense cales 
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 - Aixecament d'estucat serigrafiat per a la seva reproducció 
 - Aixecament d'enrajolat per a la seva reproducció 
 - Aixecament de paviment de peces per a la seva reproducció 
 - Aixecament de motllura de guix amb cartró per a la seva 

reproducció 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Propietat dels treballs: 

Tots els estudis i documents que composen l'informe i la 
memòria seran propietat de la Direcció General del Patrimoni 
Cultural, la qual podrà reproduir-los, publicar-los o 
divulgar-los total o parcialment, o fer l'ús que consideri més 
adient de la informació, segons les necessitats del Servei del 
Patrimoni Arquitectònic, esmentant sempre el seu autor o 
autors. 
L'adjudicatari no podrà fer ús o divulgació d'aquests 
documents i estudis de forma total, parcial, directa, 
indirecta o extractada, sense prèvia autorització del Servei 
del Patrimoni Arquitectònic. 

Nombre d'exemplars i normes de presentació del treball: 
De l'informe i de la memòria ha de ser lliurat un exemplar, 
format per la documentació escrita i gràfica. 
La documentació escrita serà presentada en paper blanc de mida 
DINA/4 sense capçalera ni altres impresos, mecanografiada a 
doble espai, deixant una marge a l'esquerre no menor de 3 cm. 
per a la seva enquadernació. 
Les planimetries i els dibuixos es realitzaran sobre un suport 
reproduïble i indeformable,  preferentment en fulls  d'una 
mida que puguin ser plegat a format DIN A/4, deixant sempre el 
plec inferior dret totalment lliure per a col·locar el caixetí 
de la Secció de Restauració del Servei del Patrimoni 
Arquitectònic, que serà lliurat a l'arqueòleg. 
La documentació fotogràfica es presentarà, en el cas de les 
diapositives, degudament disposades en fulls classificadors. 
Pel que respecte a les fotografies en blanc i negre 
s'acompanyaran dels negatius respectius. 

 
El lliurament de l'informe preliminar i la memòria d'excavació 
l'han de fer personalment l'arqueòleg director de l'excavació i 
el tècnic arqueòleg al Cap de la Secció de Restauració, en 
entrevista concertada per endavant, a la seu de Barcelona del 
Servei del Patrimoni Arquitectònic. 
La memòria definitiva és lliurarà abans d'un any un cop acabada 
l'excavació. 
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Serà condició prèvia a l'inici de les obres comptar amb la 
necessària autorització del Servei d'Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
REDACCIÓ DE L'INFORME PRELIMINAR I DE LA MEMÒRIA DELS TREBALLS 
ARQUEOLÒGICS REALITZATS.  
La documentació escrita dels treballs d'arqueologia, ha de 
comprendre l'informe preliminar i la memòria, on s'han de 
tractar de forma succinta en el primer i detallada en la segona, 
els aspectes següents: 
 - La situació del jaciment, amb especificació el seu entorn 

geogràfic o urbanístic. 
 - La descripció general de l'edificació i detallada del sector 

objecte d'intervenció. 
 - La notícia històrico-constructiva de l'edificació, 

acompanyada d'una ressenya de les intervencions anteriors, 
tant d'excavació com de restauració. 

 - L'exposició dels motius de la intervenció i dels seus 
objectius, tant en relació al projecte de restauració i com a 
la investigació històrica del propi jaciment. 

 - La descripció del programa i del desenvolupament dels 
treballs. 

 - La descripció de les restes i l'anàlisi de les mateixes, amb 
l'explicació de les seves fases històriques i de l' evolució 
arquitectònica de les estructures. 

Annexos: 
L'esmentada documentació ha d'anar acompanyada en la memòria de: 
 - El registre íntegre de les unitats estratigràfiques. 
 - L'inventari i la classificació del material arqueològic 

moble, que ha de ser ordenat per unitats estratigràfiques i 
acompanyat d'una explicació de les sigles utilitzades en la 
seva descripció, si s'escau. 

 - La documentació fotogràfica amb l'inventari i la descripció 
de cada una de les còpies.  

 - La documentació gràfica formada per les planimetries i els 
dibuixos del material moble, acompanyada d'un inventari 
d'aquesta. Les escales gràfiques a emprar són 1/500 o 
superior en els plànols de situació i emplaçament, 1/200 o 
1/100 en els plànols de conjunt, i 1/20 o 1/10 en els 
dibuixos de detall. 

 - Els resultats de les anàlisis de mostres o elements, en el 
cas que s'hagin realitzat.  

 
ARQUEÒLEG DIRECTOR: 
Als treballs de camp s'encarregarà de: 
 - La direcció dels treballs d'excavació 
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 - El replantejament dels treballs a realitzar. L'àrea a 
excavar la fixarà la Secció de Restauració del Servei del 
Patrimoni Arquitectònic d'acord amb l'arqueòleg director de 
l'excavació. 

 - El registre estratigràfic íntegre de les restes excavades. 
 - La direcció de les feines de dibuix de les planimetries que 

descriguin de forma precisa i detallada tant les estructures 
com la seqüència estratigràfica del jaciment, amb indicació 
de  les cotes de profunditat, que s'hauran d'especificar en 
relació a una cota zero determinada respecte el nivell del 
mar. 

 - La direcció de les feines de neteja i el siglatge del 
material arqueològic moble. 

 - La recollida de mostres de terres o d'altres elements per  
analitzar, si s'escau. 

 - La direcció del reportat fotogràfic en blanc/negre i 
diapositiva color dels aspectes generals i dels detalls 
significatius del jaciment. 

 - La coordinació de les tasques amb el tècnic arqueòleg i 
altres col·laboradors 

 - La coordinació amb la direcció facultativa de l'obra de 
restauració 

 - La distribució de la feina als operaris de l'excavació 
 
CALA DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA:: 
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels 
mateixos que indiqui el programa d'actuacions arqueològiques, i 
els que durant el procés d'excavació determini el director de 
les excavacions arqueològiques. 
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de 
les restes constructives, especialment si es treballa a la seva 
base. 
En finalitzar els treballs arqueològics, s'han de reblir les 
cales, amb sorra o terra, sense compactar. 
 
AIXECAMENT D'ESTUCAT SERIGRAFIAT, D'ENRAJOLAT, DE PAVIMENT O DE 
MOTLLURA: 
Documentació gràfica, dibuixos, fotografies, calques, etc., i 
plantilles de cartró, amb tota la informació necessària per tal 
de poder reproduir l'element, a taller o a l'obra. 
Cal dibuixar a escala 1:1, o 1:2 el detall de planta, alçat i 
seccions, i a escala 1:20 la composició general. 
Cal indicar el color de cada element amb referència a la carta 
R.A.L. 
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2.CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
CALA DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA:: 
Cal comunicar afectacions estructurals a la direcció de l'obra i 
demanar la seva supervisió pel tècnic competent. 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 
km/h. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de 
construccions, etc.) cal suspendre les obres i avisar la D.F. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DOCUMENTACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA, JORNADA DE 
SUPERVISIÓ D'ARQUEÒLEG DIRECTOR, JORNADA DE TÈCNIC ARQUEÒLEG, 
JORNADA D'AJUDANT D'ARQUEÒLEG PER A DIBUIX: 
Unitat de quantitat segons les especificacions de la D.T. 
Respecte el control dels treballs i de la seva certificació, 
l'arqueòleg director no pot autoritzar canvis en els preus 
pactats ni l'augment dels amidaments, sense autorització escrita 
del Cap del Servei del Patrimoni Arquitectònic. 
 
CALA DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., 
amidat com a diferència entre els perfils transversals del 
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils 
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades 
per la D.F. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense 
l'autorització de la D.F., ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per a reblir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o 
inundació i quantes operacions facin falta per a una correcta 
execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de 
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre 
que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions i entibacions. 
 
PROSPECIÓ ARQUEOLÒGICA SUPERFICIAL: 
m2 de superfície executada d'acord amb la D.T. 
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AIXECAMENT D'ESTUCAT SERIGRAFIAT, D'ENRAJOLAT, DE PAVIMENT O DE 
MOTLLURA: 
m2 de superfície de cada mòdul tipus, que per repetició 
configurin el conjunt. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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K1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
K1R - DESINFECCIONS, DESRATITZACIONS, ELIMINACIÓ DE PLANTES I 
MALES HERBES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Aplicació de productes per a control de plagues, d'animals o 
insectes, eliminació de plantes i herbes i arrencada d'arbres. 
S'han considerat els materials següents: 
- Aplicació de raticida a l'interior d'edificis 
- Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis 
- Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, càrrega i 
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de 
l'abocador 
- Esbrossada de plantes i males herbes, en interiors i 
exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa de 
150 cm, com a màxim i càrrega sobre camió o contenidor 
- Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de 
tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor 
- Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, 
aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o 
contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I 
HERBES AMB HERBICIDA: 
- Preparació del producte per a la seva aplicació 
- Aplicació del producte sobre les superfícies a tractar 
- Recollida de la brossa generada, i càrrega sobre camió o 
contenidor 
 
ARRENCADA D'ARBRES: 
- Preparació de la zona de treball, amb protecció i 
senyalització dels espais afectats 
- Tala de les branques fins a deixar net el tronc 
- Tala del tronc, a ran de soca 
- Arrencada de la soca 
- Recollida de la brossa generada, i càrrega sobre camió o 
contenidor 
 
ESBROSSADA DE PLANTES I MALES HERBES, AMB MITJANS MANUALS: 
- Preparació de la zona de treball, amb protecció i 
senyalització dels espais afectats 
- Arrencada de les plantes i herbes 
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- Recollida de la brossa generada, i càrrega sobre camió o 
contenidor 
 
APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I 
HERBES AMB HERBICIDA: 
S'ha d'aplicar complint rigurosament les especificacions 
descrites a l'etiqueta dels envasos del producte i en especial 
fent atenció als següents aspectes: 
- Toxicitat del producte i mesures de precaució 
- Cultius autoritzats 
- Termini de seguretat 
- Dosi d'aplicació 
- Problemes de toxicitat 
- Possibilitat de barreges 
- Composició del producte 
- Data de caducitat 
Els tractaments herbicides s'han d'aplicar amb ruixadors a la 
distància adequada fins a humitejar tota la planta (tiges, gemes 
i la cara i revers de les fulles). 
Els tractaments insecticides a l'interior de l'edifici, cal fer-
los garantint que no tindran accés les persones durant el 
període de seguretat indicat pel fabricant. 
Les bosses amb el producte raticida han no han d'estar en llocs 
a l'abast del públic. Si és necessari tractar espais amb accés 
de públic cal col·locar el producte dins de recipients 
protectors especials. 
La dosificació s'ha de fer amb precisió, sense excedir-se de les 
quantitats indicades pel fabricant. 
En finalitzar els tractaments, s'ha d'eliminar i recollir la 
brossa generada, (animals morts, herbes seques, etc.) 
 
ARRENCADA D'ARBRES: 
No hi han d'haver restes de branques, fulles, tronc o soca. El 
forat de la soca ha d'estar ple de terra. 
 
ESBROSSADA DE PLANTES I MALES HERBES, AMB MITJANS MANUALS: 
La zona tractada ha d'estar neta de plantes, herbes i brossa. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I 
HERBES AMB HERBICIDA: 
S'ha d'evitar que aquest producte entri en contacte amb la pell, 
els ulls o les vies respiratories. S'ha d'anar protegit amb 
guants i, si l'aplicació és per sobre del cap, amb careta. 
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S'ha d'utilitzar sempre que sigui possible, productes de 
categoria poc tòxica i seguint les indicacions de les Estacions 
d'Avisos Agrícoles. 
S'ha de llegir amb atenció les indicacions d'ús que figuren a 
les etiquetes dels envasos. 
L'obertura d'envasos i la manipulació dels productes, cal fer-
les a l'aire lliure o en locals molt ventilats. 
S'ha d'utilitzar roba especial i els estris utilitzar-los 
únicament per aquest ús. 
En casos d'intoxicació és molt important acudir al metge i 
facilitar-li un envàs del producte amb etiqueta. 
S'ha d'aplicar a primera hora del matí o al final de la tarda. 
El producte no s'ha d'aplicar a ple sol o amb vent. 
No s'ha d'aplicar el tractament sobre arbusts, arbres fruiters i 
plantes quan estiguin en època de floració. 
En època de floració no s'han d'utilitzar productes perillosos 
per a les abelles. 
Si el producte és d'aplicació sobre la planta actuant per 
contacte caldrà mullar bé i uniformement tota la superfície 
foliar. 
Si el producte és d'aplicació sobre la planta actuant per 
traslocació, com els hormonals, caldrà complir la normativa 
específica i tenir en compte que per ser efectius necessiten que 
la planta estigui en creixement actiu i la temperatura ambient 
no sigui baixa. 
Si el pesticida és d'aplicació sobre del sòl s'ha de tenir en 
compte la composició i la humitat del sòl. 
 
ARRENCADA D'ARBRES O ESBROSSADA DE PLANTES I MALES HERBES, AMB 
MITJANS MANUALS: 
Cal senyalitzar els arbres i plantes que cal conservar, dins de 
la zona de treball. 
No s'han de malmetre les estructures o construccions existents. 
En tallar les branques i el tronc de l'arbre, cal verificar que 
no hi a cap línia elèctrica o de comunicacions que pugui ser 
afectada. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'ARBRES: 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I 
HERBES AMB HERBICIDA O MITJANS MANUALS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Ordre del M.A. de 9/12/75 (reglamentant l'ús dels productes 
fitosanitaris per a prevenir danys a la fauna silvestre). 
Ordre de la P.G. de 29/9/76 (regula la fabricació, el comerç i 
l'ús dels productes fitosanitaris). 
Ordre del M.A. del 26/5/79 (utilització de productes 
fitosanitaris). 
Ordre del M.A.P.A. de 28/2/86 (prohibició de comercialització i 
utilització de productes fitosanitaris que continguin 
determinades substàncies actives). 
Ordre del D.A.R.P. 1/10/83 (regula la utilització de bromur de 
metil). 
 
CONTROL DE PLAGUES: 
Decret del M.A. de 19/9/42 (fabricació i comerç de plaguicides). 
Ordre del M.A. de 16/12/42 (desenvolupa el decret del M.A. de 
19/9/42). 
R.D. 3349/83 de 30 de novembre (reglamentació tècnico-sanitària 
per a la fabricació, comercialització i utilització de 
plaguicides). 
R.D. 2430/85 de 4 de desembre (reglamentació técnico-sanitària 
per a la fabricació, comercialització i utilització de 
plaguicides ja registrats). 
Ordre del M.A.P.A. de 11/3/87 (fixa els límits màxims de residus 
de plaguicides en productes vegetals). 
Resolució del D.A.R.P. de 15/5/84 (regula l'ús de plaguicides 
per a prevenir danys a animals de pastura). 
Ordre del D.A.R.P. del 25/4/85 (regula la utilització de 
plaguicides tòxics per a les abelles). 
Ordre del D.A.R.P. de 6/3/86 (regula la utilització del fosfur 
d'alumini a l'agricultura). 
 
CONTROL DE MALES HERBES: 
Ordre del M.A. de 16/12/42 (desenvolupa el decret del M.A. de 
19/9/42). 
Ordre del D.A.R.P. de 6/3/86 (regula la utilització del fosfur 
d'alumini a l'agricultura). 
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K1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
K1R - DESINFECCIONS, DESRATITZACIONS, ELIMINACIÓ DE PLANTES I 
MALES HERBES 
K1R1 – ARRENCADA D’ELEMENTS VEGETALS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o 
mecànica sobre camió o contenidor.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Tala de les branques  
- Tall del tronc  
- Arrencada de la soca i arrels principals  
- Trossejament i apilada de les branques i arrels  
- Càrrega sobre el camió o contenidor de banques, arrels i 
brossa resultant  
- Reblert del clot amb terres adequades  
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.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de 
l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes 
de material.  
El forat de la soca ha d' estar reblert amb terres adequades, 
compactades amb el mateix grau que les del voltant.  
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre 
superior a 10 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
Només s'han d'arrencar els arbres que indicats a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de 
ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim:  
- Mètode de treball i fases  
- Apuntalaments necessaris  
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de 
l'entorn i els que s'han de conservar  
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats 
per els treballs  
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- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament 
dels productes resultants  
- Cronograma dels treballs  
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
 S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el 
tronc.  
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap 
construcció o servei públic.  
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.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè 
sties o perjudicar les construccions, béns o persones de 
l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols.  
En acabar la jornada no s'han de deixar elements amb perill 
d'inestabilitat.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o 
quan l'arrancada pugui afectar les construccions veïnes, s'han 
de suspendre les obres i avisar a la DF.  
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.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de 
seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 
construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* 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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K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
K21 – DEMOLICIONS, DESMUNTATGES I ENDERROCS  
K214 – DESMUNTATGES I ENDERROCS D’ESTRUCTURES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans 
mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant 
no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant 
tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, 
identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Maçoneria  
- Obra ceràmica  
- Formigó en massa  
- Formigó armat  
- Fusta  
- Fosa  
- Acer  
- Morter  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats 
d'obra on intervenen restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar  
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar  
     - Dificultat d'accès de l'element a tractar  
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el 
següent criteri:  
     - Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix  
     - Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà  
     - Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs:  
- Preparació de la zona de treball  
- Enderroc 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  
Desmuntatges:  
- Preparació de la zona de treball  
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- Numeració de les peces i croquis de la seva posició  
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal  
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec  
- Càrrega de la runa sobre el camió  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment 
trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de 
transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de 
l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.).  
 
DESMUNTATGE:  
El material ha de ser classsificat i identificada la seva 
situació original.  
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per 
tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i 
els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per 
elements de fusta.  
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el 
sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.  
 
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.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de 
ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases  
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments 
necessaris  
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de 
l'entorn i els que s'han de conservar  
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats 
per els treballs  
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament 
dels productes d'enderroc  
- Cronograma dels treballs  
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
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.  



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 231  

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.  
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 Documentació Tècnica o, en el 
seu defecte, la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, 
molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de 
l'entorn.  
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 aquest és estable i l'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 veïnes, 
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.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de 
seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 
construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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ENDERROC D'EDIFICACIONS:  
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre 
els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats 
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, 
FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, 
D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE 
VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:  
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions 
de la DT.  
 
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS 
D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE 
D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:  
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les 
indicacions de la DT.  
 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, 
ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT 
D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE 
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I 
OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les 
especificacions de la DT.  
 
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:  
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*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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K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
K24 - TRANSPORT DE TERRES, RUNA I ALTRES MATERIALS  
K246 - DESENRUNAMENTS A EDIFICACIONS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Extracció i càrrega de runes de dins d'edificacions, o del 
costat de les mateixes, amb mitjans manuals o mecànics. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Desenrunament dins d'edificacions, amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desenrunament dins d'edificacions, amb mitjans mecànics i 
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor 
- Desenrunament dins d'edificacions en construccions 
soterrades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Desenrunament a l'exterior d'edificacions, amb mitjans 
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics si existeixen 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió o contenidor 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes 
de material. 
Les construccions que s'han de mantenir, han de restar estables. 
Els materials que la D.F. indiqui pel seu aprofitament 
posterior, han  
 
 
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 D.T. 
La zona de treball no ha de tenir instal·lacions en servei 
(claveguerams, 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. 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 234  

Cal garantir l'estabilitat de l'estructura abans de retirar la 
runa. No s'ha de treballar en llocs on hi hagi perill 
d'esfondraments. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim 
possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o 
quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
Quan l'alçària lliure en la zona de treball és >= 6 m s'han de 
col·locar bastides amb una barana i un sòcol. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre un 
mur, si la seva amplària és > 34 cm i la seva alçària és <= 2 m. 
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. 
S'han de regar les parts per enderrocar i carregar a fi d'evitar 
la formació de pols. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions 
necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs 
de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans 
manuals. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill 
d'inestabilitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre 
els perfils trets abans de començar l'enderroc i els trets al 
finalitzar l'enderroc, aprovats per la D.F. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-ADD/1975 "Norma Tecnológica de la Edificación: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones." 
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K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
K2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
K2R2 – CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en 
l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Classificació dels residus en obra  
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents 
si es supera el límit especificat, d'acord amb el que especifica 
l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :  
- Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t  
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials 
ceràmics): >= 40 t  
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t  
- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t  
- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t  
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t  
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 
t  
Els materials que no superin aquest límits o que no es 
corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de quedar 
separats com a mínim en les fraccions següents:  
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i 
materials ceràmics que no contenen substàncies perilloses)  
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i 
demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies 
perilloses)  
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i 
demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen 
substàncies perilloses)  
Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de 
Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc” de l'obra, 
s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta 
finalitat.  
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció 
del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació 
selectiva prevista.  
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar 
separats, en funció del seu destí final.  



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 236  

 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar.  
Els residus especials s'han de dipositar en una zona 
d'emmagatzematge separada de la resta.  
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.  
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per 
tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors 
adequats, amb indicació del tipus de perillositat.  
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc 
pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal 
d'evitar vessaments accidentals  
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de 
residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons 
els símbols de perillositat representat en les etiquetes.  
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i 
protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.  
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, 
etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes 
de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.  
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un 
terra impermeabilitzat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions 
adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions 
del “Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs” de 
l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 
por la que se publican las operaciones de valorización y 
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eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y 
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció.  
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K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
K2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
K2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A MONODIPÒSIT O CENTRE 
AUTORITZAT 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Càrrega i transport de terres, amb càrrega manual o mecànica. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Transport de terres o de material procedent d'excavació de 
roca, dins de l'obra amb dúmper o camió 
- Transport de terres a l'abocador amb contenidor 
- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un 
recorregut màxim de 2 a 20 km 
- Transport de terres o de material procedent d'excavació de 
roca amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 km 

 
DINS DE L'OBRA: 
Transport de material provinent d'excavació o de rebaix, entre 
dos punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocador han de ser les que defineixi la D.F. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu 
ús, han de complir les especificacions del seu plec de 
condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a 
fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions 
d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 
s'utilitzi. 
 
A L'ABOCADOR: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials 
procedents de l'excavació que la D.F. no accepti com a útils, o 
siguin sobrants. 
 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions 
necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
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El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al 
material que es desitgi transportar, proveït dels elements que 
calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que 
no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
DINS DE L'OBRA: 
El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i 
pendent adequat per a la màquina que s'hagi d'utilitzar. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 aquest plec, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la D.F. 
 
TRANSPORT AMB CAMIÓ A L'ABOCADOR: 
L'unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de 
manteniment de l'abocador. 
 
AMB CONTENIDOR: 
L'unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, càrrega, 
retirada i transport del contenidor, i de gestió dels residus. 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els 
criteris següents: 
     - Excavacions en terreny fluix 15% 
     - Excavacions en terreny compacte 20% 
     - Excavacions en terreny de trànsit 25% 
 
ROCA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció 
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K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
K2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
K2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Transport de runa, amb el temps d'espera per a la càrrega manual 
o mecànica. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Transport dins de l'obra amb dúmper o camió 
- Transport a l'abocador amb contenidor 
- Transport a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 
2 a 20 km 

 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de transportar tots els materials provinents d'excavacions 
o enderrocs que la D.F. consideri inadequats o sobreres, a un 
abocador autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en vehicle adequat per al 
material que es desitgi transportar, proveït dels elements que 
calen per al seu desplaçament correcte. 
 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant el transport s'han de protegir les runes de manera que no 
es produeixin abocades en els trajectes utilitzats. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb un 
increment per esponjament del 35% o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la D.F. 
 
TRANSPORT AMB CAMIÓ A L'ABOCADOR: 
L'unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de 
manteniment de l'abocador. 
 
AMB CONTENIDOR: 
L'unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, retirada 
i transport del contenidor, i la gestió dels residus, 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 242  

K4 - ESTRUCTURES 
K4G - ESTRUCTURES DE MAÇONERIA 
K4GR - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE MAÇONERIA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de 
fàbrica ceràmica, com ara parets, voltes o arcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Grapa amb armadura d'acer en barres corrugades B 500 S, o 
acer inoxidable, per a cosit estàtic de paret d'obra de pedra, 
col·locada en l'orifici practicat en l'obra i reblert amb 
injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques 
i fibres, fluid i de retracció controlada 
- Reparació de fissures en obra de fàbrica en pilastra de 
paret feta amb pedra, previ repicat i sanejament dels elements 
solts, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa 
sobre contenidor i transport a l'abocador 
- Reparació de dovella de pedra despresa de llinda amb 
falcat de la peça, injectat de resines epoxi sense 
dissolvents, de dos components i baixa viscositat amb broquet 
d'injecció i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 
- Reparació de llinda de pedra amb falcat de la peça, 
injectat de resines epoxi sense dissolvents, de dos components 
i baixa viscositat amb broquet d'injecció i rejuntat amb 
morter mixt 1:2:10 
- Reparació lineal amb restitució de volum, d'element de 
pedra amb morter per a reconstrucció de pedra de dos 
components, armat amb xarxa de filferro de llautó fixada amb 
claus de llautó, o claus d'acer inoxidable 
- Reproducció de cantell de llosana de pedra amb morter per 
a reconstrucció de pedra de dos components, armat amb xarxa de 
filferro de llautó fixada amb claus de llautó 
- Reparació superficial amb restitució de volum, d'element 
de pedra, de 3 cm de fondària, amb morter mixt 1:1:7, amb 
malla ondulada de filferros d'acer inoxidable embeguda 
- Reparació superficial amb restitució de volum, d'element 
de pedra amb morter per a reconstrucció de pedra de dos 
components, armat amb xarxa de filferro de d'acer inoxidable 
- Reparació de superfície superior de llosana de pedra, amb 
repicat de la superfície deteriorada, amb mitjans manuals i 
mecànics, extracció de sals solubles, aplicació de consolidant 
de silicat d'etil, col·locació de malla ondulada de filferros 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 243  

d'acer inoxidable, aplicació de producte reintegrador, acabat 
protector incolor 

- Reparació de superfície inferior de llosana de pedra, amb 
repicat de la superfície deteriorada, amb mitjans manuals 
i mecànics, extracció de sals solubles, aplicació de 
consolidant de silicat d'etil, col·locació de malla 
ondulada de filferros d'acer inoxidable, aplicació de 
producte reintegrador i hidrofugant incolor, acabat 
buixardat 

- Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria, 
amb pedres de recuperació col·locades amb morter mixt de 
ciment blanc 1:1:7, seguint les proporcions, filades i 
disposició dels paraments originals 
- Reparació amb reposició de peces de brancal de pedra amb 
carreus de pedra granítica, col·locats amb morter de calç 1:4 
- Reparació amb reposició de peces, de volta de pedra, amb 
pedres de recuperació col·locades amb morter mixt de ciment 
blanc 1:1:7, seguint les proporcions i disposició de les 
voltes originals 
- Segellat d'esquerda en parament de pedra amb injecció 
d'adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos 
components i baixa viscositat, o de morter de calç 1:4 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Grapat: 

- Neteja i preparació de la zona a grapar 
- Replanteig de la posició de les grapes 
- Perforació dels ancoratges 
- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats 
- Col·locació de la grapa, recollida del morter sobrant, i 
falcat provisional 
- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i 
neteja dels paraments 

Reparació de fissures: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja dels 
junts 
- Segellat de les fissures i els junts amb morter mixt 
- Retirada de la runa, i transport de la mateixa a l'abocador 

Reparació de dovella o de llinda de pedra: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos 
- Falcat de la peça, fins retornar-la a la posició original 
- Injecció de la resina epoxi 
- Rejuntat de les peces amb morter 

Reparació lineal o superficial amb restitució de volum, o 
reproducció de cantell de llosana: 
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- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos 
- Fixació dels claus i col·locació l'armadura 
- Reconstrucció del volum, amb morter de dos components, per 
capes, o amb morter mixt 
- Tractament superficial d'acabat 

Reparació de superfície superior o inferior de llosana de pedra: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos 
- Extracció de les sals solubles de la pedra amb aplicació 
d'apòsits i aigua desionitzada 
- Aplicació de consolidant de silicat d'etil 
- Fixació dels claus i col·locació l'armadura 
- Reconstrucció del volum, amb morter de dos components, per 
capes 
- Tractament d'acabat superficial de les zones reintegrades 
per igualar-lo amb la pedra 
- Aplicació d'un tractament superficial d'acabat hidrofugant, 
incolor 

Reposició de peces: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos 
- Estintolament o falcat de la zona de treball, si cal 
- Preparació de l'espai necessari per a col·locar les peces de 
nou 
- Humitejat dels paraments i les peces 
- Col·locació de les peces amb morter, i rejuntat 

Segellat d'esquerda, o d'esquerda i fissures: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja de 
l'esquerda 
- Preparació del pla d'injecció, amb determinació dels llocs 
on col·locar els broquets i els testimonis de sortida, i 
l'ordre d'injecció 
- Col·locació dels broquets, i obturació superficial de 
l'esquerda 
- Rentat amb aigua a pressió de l'esquerda 
- Injecció del morter, segons l'ordre establert 
- Retirada dels broquets i la runa, i transport de la mateixa 
a l'abocador 

 
GRAPAT: 
Les grapes han d'estar disposades simètricament respecte a 
l'esquerda, als llocs indicats a la D.T., o en el  
seu defecte, els que determini la D.F. 
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Si es possible, cal evitar que els extrems de les grapes 
estiguin a una mateixa alineació, per evitar una nova línia de 
fractura. 
Els extrems de les grapes han d'estar fixats a les pedres. Mai 
als junts. 
Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diàmetre 
igual al doble de la barra utilitzada. 
El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter elàstic. 
Els extrems doblegats de les grapes han d'estar completament 
introduïts al forat. La grapa ha d'estar enrasada amb el 
parament. 
Si la grapa no es d'acer inoxidable, ha d'estar recoberta amb 
dues capes de pintura antioxidant. 
 
REPARACIÓ DE FISSURES: 
Al parament no hi han d'haver elements despresos o inestables. 
Els junts i les fissures han d'estar reblerts amb morter. 
 
REPARACIÓ DE DOVELLA O DE LLINDA DE PEDRA: 
La llinda reparada ha de ser recte, i horitzontal. 
Ha de ser capaç de resistir les càrregues a les que està 
sotmesa, sense deformacions. 
Els junts o esquerdes han d'estar plens de resines epoxi. 
La cara exterior dels junts han d'estar plens de morter. 
No hi ha d'haver taques de morter o resines a les cares vistes. 
 
REPARACIÓ LINEAL O SUPERFICIAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM: 
La peça reparada ha de tenir la forma i acabat superficial 
indicada a la D.T., o la que indiqui expressament la D.F. 
El morter de reparació ha d'estar ben adherit, sense fissures o 
bosses. 
S'han de mantenir els junts existents. 
No han de quedar vistes les armadures ni els elements de fixació 
d'aquestes. 
 
REPARACIÓ DE SUPERFÍCIE INFERIOR O SUPERIOR DE LLOSANA DE BALCÓ: 
La peça reparada ha de tenir la forma i acabat superficial 
indicada a la D.T., o la que indiqui expressament la D.F. 
El morter de reparació ha d'estar ben adherit, sense fissures o 
bosses. 
S'han de mantenir els junts existents. 
No han de quedar vistes les armadures ni els elements de fixació 
d'aquestes. 
No hi han d'haver taques de sals a la pedra. 
El color de la pedra no s'ha de modificar amb el tractament 
d'acabat. 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 246  

 
REPOSICIÓ DE PECES: 
Les pedres afegides han de ser del mateix format que les 
existents. 
Les filades han de ser horitzontals. 
No hi ha d'haver fissures. 
No hi poden haver peces més petites de 15 cm. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
 
SEGELLAT D'ESQUERDA, O D'ESQUERDA I FISSURES: 
L'esquerda ha d'estar plena en tota la seva fondària. 
El reblert de l'esquerda no ha de sobresortir del pla del 
parament. 
Al parament no hi ha d'haver restes de morter o beurada. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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. 
 
GRAPAT, REPARACIÓ DE FISSURES, SEGELLAT D'ESQUERDA, REPARACIÓ 
AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM: 
Els morters s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions 
del fabricat, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim 
establert. 
Els paraments on es col·loqui el morter cal que estiguin 
lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi. 
 
REPOSICIÓ DE PECES: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per 
tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
Les peces s'han de col·locar enllardades i s'han d'assentar 
sobre un llit de morter. 
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir 
la posició s'han de treure les peces i el morter i tornar-ho a 
col·locar. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GRAPAT O REPARACIÓ DE LLINDA: 
Unitat de quantitat realment executada d'acord amb la D.T. 
 
SEGELLAT D'ESQUERDES I FISSURES, REPARACIÓ SUPERFICIAL AMB 
RESTITUCIÓ DE VOLUM, O REPARACIÓ DE SUPERFÍCIE INFERIOR O 
SUPERIOR DE LLOSANA DE BALCÓ: 
m2 de superfície realment reparada, executada d'acord amb la 
D.T. 
 
SEGELLAT D'ESQUERDA: 
m de llargària, mesurat per la cara exterior de la paret, 
reparada d'acord amb la D.T. 
 
REPOSICIÓ DE PECES EN PARET, BRANCAL O VOLTA: 
m3 de volum realment executat d'acord amb la D.T. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-EFP/80 "Norma Tecnológica de la Edificación: Estructuras 
de Fábrica de Piedra" 
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K5 - COBERTES 
K52 - TEULADES 
K522 - TEULADES DE TEULES DE CERÀMICA 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de revestiment de coberta inclinada mitjançant peces 
recuperades de l'obra o subministrades pel promotor.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Teula àrab col·locada amb morter  
- Teula plana collada amb morter, clavada sobre enllatat o sense 
adherir  
- Teula romana collada amb morter, clavada sobre enllatat o 
fixada sobre rastrells metàl·lics  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig dels eixos dels pendents  
- Col·locació de les peces per filades  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
Les esquenes d'ase, els aiguafons i les vores han de quedar 
alineats longitudinalment.  
Si s'utilitzen peces de color uniforme (vermell, palla, marró o 
gris), el conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  
Les teules planes han de quedar col·locades a trencajunt en la 
direcció del pendent i alineades en l'altra direcció.  
El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del 
pendent del suport i les condicions de l'entorn (zona eòlica, 
tempestes, altitud topogràfica, etc.).  
Les peces de la primera filada han de quedar amb el mateix 
pendent que la resta de filades per tal d'evitar la filtració 
d'aigua en l'unió amb el parament, si cal es farà un recrescut 
en la vora de l'assentament de les peces.  
Les peces de l'última filada horitzontal superior i les del 
carener o esquena d'ase, han de quedar fixades.  
Volada de les peces del ràfec: >= 5 cm; < mitja peça  
Volada de les peces en la vora lateral: >= 5 cm  
Cavalcament entre les peces i els aiguafons: >= 5 cm  
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons: 
>= 20 cm  
Cavalcament en sentit del pendent (teules corbes o planes sense 
encaix superior): >= 7 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Paral·lelisme entre dues fileres consecutives:  
     - Teula àrab: ± 20 mm  
     - Teula plana o romana: ± 10 mm  
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- Alineació entre dues teules consecutives:  
     - Teula àrab: ± 10 mm  
     - Teula plana o romana: ± 5 mm  
- Alineació de la filera:  
     - Teula àrab: ± 20 mm  
     - Teula plana o romana: ± 10 mm  
- Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec: ± 100 mm  
 
TEULA ÀRAB:  
Les filades han de quedar alineades longitudinalment i 
transversalment.  
Les teules han de cavalcar dins del seu encaix.  
Cavalcament en el sentit del pendent:  
- Pendent < 30%: 15 cm  
- Pendent entre el 30% i el 40 %: 13 cm  
- Pendent > 40 %: 10 cm  
Distància lliure de pas d'aigua entre cobertores: >= 3 cm, <= 5 
cm  
Toleràncies d'execució:  
- Cavalcament: ± 5 mm  
 
TEULA ROMANA:  
Les filades han de quedar alineades longitudinalment i 
transversalment.  
Les teules han de cavalcar dins del seu encaix.  
 
TEULA COL·LOCADA AMB MORTER:  
En la teulada de teula àrab, totes les canals i les cobertores 
han de quedar collades amb morter.  
Totes les teules planes han de quedar collades amb morter al 
tauler pels encaixos de l'extrem superior.  
 
TEULA CLAVADA SOBRE ENLLATAT O FIXADA SOBRE RASTRELLS 
METÀL·LICS:  
Totes les teules han de quedar clavades sobre de l'enllatat o 
fixades als rastrells metàl·lics. La teula plana per dos punts i 
la romana per un punt.  
Les peces que fan esquenes d'ase han d'anar emmorterades.  
Les teules del ràfec han de quedar collades amb morter.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui 
superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs 
es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les 
parts fetes.  
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El suport i les teules per col·locar, que han d'estar en 
contacte amb el morter, han de tenir la humitat necessària per 
tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
Si s'utilitzen teules procedents de recuperació abans de 
col·locar-les cal comprovar que compleixen les condicions 
funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament 
correcte:  
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres 
defectes visibles  
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la 
seva funció  
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin 
debilitar la resistència de la peça  
- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que 
tingués adherits en origen, que puguin impedir la fixació al 
suport i el cavalcament amb la resta de teules  
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser 
compatibles amb la resta de teules utilitzades, de forma que es 
puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions 
previstes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment executada, 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 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 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, 
rebutjant les peces que presentin danys deguts al transport  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial 
atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i 
transversal de les peces  
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament 
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entre les peces  
- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals 
d'estanquitat  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats 
observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no 
estiguin solucionats els defectes d'execució.  
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K5 - COBERTES 
K52 - TEULADES 
K52P - TEULADES AMB LLOSES DE PEDRA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de revestiment de cobertes mitjançant lloses de pedra, 
col.locada amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig dels eixos 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació i col·locació de les peces per filades 
- Humectació de la superfície 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja de l'excés de morter 
- Protecció del morter de la base i cura 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El revestiment ha de quedar separat dels paraments i dels 
elements verticals que el sobrepassin. 
El conjunt dels elements col.locats ha de ser estanc. 
El conjunt ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i al pendent previst. 
El conjunt no ha de presentar peces trencades, escantonades, 
tacades ni d'altres defectes superficials. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Junts entre peces >= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 

- Planor ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts ± 3 mm/2 m 

 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui 
superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs 
es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les 
parts fetes. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
El replanteig exigeix l'aprovació de la D.F. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per 
tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
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Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir 
l'adormiment del morter de base. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les 
especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord 
amb els criteris següents: 
     - Obertures d'1,00 m2, com a màxim No es dedueixen 
     - Obertures de més d'1,00 m2 Es dedueix el 100% 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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K5 - COBERTES 
K52 - TEULADES 
K52Y – COL·LOCACIÓ DE TEULES EN TEULADES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de revestiment de coberta inclinada mitjançant peces 
recuperades de l'obra o subministrades pel promotor.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Teula plana collada amb morter, clavada sobre enllatat o sense 
adherir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig dels eixos dels pendents  
- Col·locació de les peces per filades  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
Les esquenes d'ase, els aiguafons i les vores han de quedar 
alineats longitudinalment.  
Si s'utilitzen peces de color uniforme (vermell, palla, marró o 
gris), el conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  
Les teules planes han de quedar col·locades a trencajunt en la 
direcció del pendent i alineades en l'altra direcció.  
El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del 
pendent del suport i les condicions de l'entorn (zona eòlica, 
tempestes, altitud topogràfica, etc.).  
Les peces de la primera filada han de quedar amb el mateix 
pendent que la resta de filades per tal d'evitar la filtració 
d'aigua en l'unió amb el parament, si cal es farà un recrescut 
en la vora de l'assentament de les peces.  
Les peces de l'última filada horitzontal superior i les del 
carener o esquena d'ase, han de quedar fixades.  
Volada de les peces del ràfec: >= 5 cm; < mitja peça  
Volada de les peces en la vora lateral: >= 5 cm  
Cavalcament entre les peces i els aiguafons: >= 5 cm  
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons: 
>= 20 cm  
Cavalcament en sentit del pendent (teules corbes o planes sense 
encaix superior): >= 7 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Paral·lelisme entre dues fileres consecutives:  
     - Teula àrab: ± 20 mm  
     - Teula plana o romana: ± 10 mm  
- Alineació entre dues teules consecutives:  
     - Teula àrab: ± 10 mm  
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     - Teula plana o romana: ± 5 mm  
- Alineació de la filera:  
     - Teula àrab: ± 20 mm  
     - Teula plana o romana: ± 10 mm  
- Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec: ± 100 mm  
 
TEULA COL·LOCADA AMB MORTER:  
Totes les teules planes han de quedar collades amb morter al 
tauler pels encaixos de l'extrem superior.  
 
TEULA CLAVADA SOBRE ENLLATAT O FIXADA SOBRE RASTRELLS 
METÀL·LICS:  
Totes les teules han de quedar clavades sobre de l'enllatat o 
fixades als rastrells metàl·lics. La teula plana per dos punts i 
la romana per un punt.  
Les peces que fan esquenes d'ase han d'anar emmorterades.  
Les teules del ràfec han de quedar collades amb morter.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui 
superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs 
es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les 
parts fetes.  
El suport i les teules per col·locar, que han d'estar en 
contacte amb el morter, han de tenir la humitat necessària per 
tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
Si s'utilitzen teules procedents de recuperació abans de 
col·locar-les cal comprovar que compleixen les condicions 
funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament 
correcte:  
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres 
defectes visibles  
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la 
seva funció  
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin 
debilitar la resistència de la peça  
- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que 
tingués adherits en origen, que puguin impedir la fixació al 
suport i el cavalcament amb la resta de teules  
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser 
compatibles amb la resta de teules utilitzades, de forma que es 
puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions 
previstes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície realment executada, 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%  
La unitat d'obra no inclou el subministrament de les teules, 
aquestes han d'estar a peu d'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 
Salubridad DB-HS.  
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K5 - COBERTES 
K5Z – ELEMENTS AUXILIARS DE COBERTES 
K5Z1 – FORMACIÓ DE PENDENTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.  
S'han considerat els materials següents:  
- Formigó o morter de 5 a 20 cm de gruix mitjà  
- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en 
sec, inclosa la part proporcional de mestres en pendent, de 10 a 
20 cm de gruix mitjà  
- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de 
gruix mitjà  
- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques 
collades amb morter  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb 
granulats lleugers:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Replanteig dels pendents  
- Abocat del material i reglejat de la superfície  
- Execució de l'acabat, en el seu cas  
- Curat i protecció del material  
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part 
proporcional de mestres en pendent:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Replanteig dels pendents  
- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons 
i les esquenes d'ase  
- Abocat del material i reglejat de la superfície  
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de 
maó o totxana:  
- Replanteig de les pendents  
- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats 
amb morter  
- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les 
sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució ha 
de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components de la 
coberta.  
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a 
manca d'aquesta, l'indicat per la DF.  
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El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els 
elements d'evacuació.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells: ± 10 mm  
- Pendents: ± 0,5%  
- Planor: ± 10 mm/2 m  
 
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE 
GRANULATS LLEUGERS:  
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.  
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts 
han de quedar plens d'un material elàstic, o bé, buits.  
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements 
verticals ha de ser en mitjacanya.  
Toleràncies d'execució:  
- Alineació del junt de dilatació: ± 5 mm/m, <= 20 mm/total  
 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O 
GRANULATS LLEUGERS:  
Gruix màxim: <= 30 cm  
Gruix mínim: >= 5 cm  
Distància entre mestres: <= 2 m  
 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT:  
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats.  
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del 
vessant.  
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els 
envanets de sostremort. Els envanets han d'anar travats 
perpendicularment.  
Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà.  
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva 
llargària. Les peces de les filades següents s'han de centrar 
amb els forats inferiors.  
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de 
ciment ràpid.  
 
PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%):  
Alçària: <= 4 m  
Llargària màxima sense travar: <= 3,50 m  
Desnivell entre dues travades successives: <= 1 m  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  
     - Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix: ± 5 mm  
     - Amb totxana de 10 cm de gruix: ± 20 mm  
- Aplomat: ± 10 mm  
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- Separació entre les peces: ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i 
s'han d'assegurar les parts que s'han fet.  
 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:  
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades 
d'obra ceràmica.  
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el 
material i reglejar la superfície tot recolzant els regles en 
les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment.  
 
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE 
GRANULATS LLEUGERS:  
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 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer 
les parts afectades.  
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que 
s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el 
material.  
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els 
elements de desguàs (canalons, etc.).  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del 
morter. Aquest procés ha de durar com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec  
- 7 dies en temps humit  
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de 
l'abocament.  
 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE 
MAÓ O TOTXANA:  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per 
no absorbir l'aigua del morter.  
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que 
s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord 
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amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen  
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%  
 
MASSISSAT AMB ARGILA EXPANDIDA ABOCADA EN SEC:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb 
aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF.  
 
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 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Replanteig dels pendents  
- Abocat del material i reglejat de la superfície  
- Execució de l'acabat, en el seu cas  
- Curat i protecció del material  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les 
condicions geomètriques d'acabat.  
 
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:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del 
contractista.  
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K5 - COBERTES 
K5Z – ELEMENTS AUXILIARS DE COBERTES 
K5ZA – CARENERS I CORONAMENTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de carener amb peces de materials diversos.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Carener de planxa metàl·lica col·locat amb fixacions 
mecàniques  
- Carener ceràmic o de peces de morter de ciment (de teula àrab, 
per a teula plana, per a teula romana, per a lloseta ceràmica o 
per a lloseta de morter de ciment) col·locat amb morter de 
ciment  
- Carener ceràmic col·locat amb fixacions mecàniques  
- Carener de pissarra amb banda de xapa de zinc, col·locat amb 
fixacions mecàniques  
- Coronament de coberta, amb peça de pedra, col·locada amb 
morter  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formació de carener amb planxa col·locada amb fixacions 
mecàniques:  
- Replanteig de l'element  
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions 
mecàniques  
- Execució dels junts entre làmines  
Carener o suport de carener, formats amb peces col·locades amb 
morter:  
- Replanteig de l'element  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Col·locació de les peces  
- Repàs dels junts i neteja  
Formació del carener amb peces ceràmiques col·locades amb 
fixacions mecàniques:  
- Replanteig de l'element  
- Col·locació de les peces  
Coronament de coberta, amb peça de pedra, col·locada amb morter  
- Replanteig  
- Neteja i preparació del llit d'assentament  
- Col·locació de les pedres  
- Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.  
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.  
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CARENER:  
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  
Les peces han de cavalcar entre elles i sobre les peces de la 
vessant.  
Els cavalcaments entre les peces han de quedar protegits del 
sentit del vent dominant.  
Cavalcament sobre les peces del vessant: >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Alineacions: ± 5 mm/m, ± 20 mm/total  
- Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm  
 
CARENER DE PLANXA FIXAT MECÀNICAMENT:  
El carener de planxa de zinc, coure o alumini s'ha de fixar amb 
claus amb junt de plom, clavats a ambdós costats. El carener de 
planxa de plom s'ha de col·locar mitjançant claus clavats a la 
part superior.  
Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin 
moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport  
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la 
planxa, en el cas de planxes de coure han de ser claus de coure 
o visos de bronze o aliatge de coure  
La subjecció de les planxes he d'estar feta amb grapes 
d'ancoratge, amb la vora de la planxa doblegada encaixada en les 
patilles de la grapa. Les grapes han de ser de metall compatible 
amb el de la planxa.  
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no 
han de formar arestes vives que puguin fer malbé el metall.  
Les grapes d'ancoratge han d'estar fixades als llistons o al 
tauler de fusta mitjançant fixacions mecàniques.  
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, 
pla i dentats, no es poden utilitzar claus llisos.  
L'extrem de la patilla de la grapa d'ancoratge, oposat al de 
l'unió amb la planxa, ha de quedar doblegat i cobrir els caps de 
les fixacions per tal d'evitar que facin malbé la planxa.  
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, 
per tal de no impedir els moviments de dilatació del metall.  
La unió de les planxes s'ha de fer, sempre que sigui possible 
per unió engrapada, per tal de permetre el lliure moviment de 
les planxes.  
En la unió longitudinal, el plegat dels extrems ha de quedar en 
sentit del vent dominant.  
En la unió amb engrapat senzill, els extrems de dues planxes 
contigues en la vessant, es pleguen i les dues planxes 
s'enganxen entre si. Els extrems han de quedar doblegats en 
angle recte.  



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 263  

En la unió amb engrapat pla de doble plec, els extrems de dues 
planxes contigues en la vessant, es dobleguen en angle recte, 
l'extrem de la planxa que ha de cobrir el conjunt ha de tenir 
una alçària superior a l'extrem de la planxa que ha de quedar 
per sota. Els extrems han de quedar doblegats i engrapats 
conjuntament. Aquesta unió ha de quedar aplanada en el sentit 
del recorregut de l'aigua.  
En la base de la unió ha de quedar una separació de 2-3 mm entre 
els extrems de la planxa, per tal d'absorbir els moviments.  
L'extrem inferior de la planxa del carener ha de quedar engrapat 
amb l'extrem superior de l'última planxa de la vessant.  
Els junts entre les peces han de quedar doblegats i encaixats.  
En l'element de planxa de plom, els junts entre les peces s'han 
de soldar amb estany. Les vores del junt de dilatació s'han de 
fer doblegades i encaixades.  
Els junts alçats longitudinals de la vessant de la coberta han 
de quedar abatuts i aplanats en la zona en contacte amb el 
carener en una amplària de 25 cm.  
El tapajunts ha de quedar col·locat sobre el llistó i cavalcar 
sobre els extrems laterals de la planxa.  
Els tapajunts han de quedar fixats al llistó amb dos claus amb 
volandera de plom. Ha de quedar fixat en el cavalcament entre 
peces.  
Els trams de tapajunts han de cobrir completament la unió entre 
dues planxes. Ha de quedar engrapat amb els extrems laterals de 
dues planxes contigues, juntament amb les grapes d'ancoratge.  
Disposició de l'element:  
- Cavalcaments:  
     - Planxa Zinc o coure: >= 5 cm  
     - Planxa plom: >= 2,5 cm  
- Distància entre punts de fixació:  
     - Planxa Zinc o coure: >= 50 cm  
     - Planxa plom: >= 20 cm  
Distància entre junts de dilatació: <= 600 cm  
Separació entre grapes d'ancoratge: <= 30 cm  
Junts transversals: Llargària de cavalcaments per al plec  
- Plec planxa superior: >= 80 mm  
- Plec planxa inferior: >= 45 mm  
- Plec planxa lateral: >= 35 mm  
Doblec de l'extrem de la grapa d'ancoratge sobre la xapa: >= 15 
mm  
Cavalcament entre peces del tapajunts: >= 100 mm  
Llargària dels trams del tapajunts: <= 2 m  
Separació de les fixacions dels extrems de la planxa: >= 20 mm  
Separació de les patilles d'ancoratge en els extrems: >= 10 mm  
Distància entre junts consecutius (planxa de plom): <= 150 cm  
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CARENER DE PECES CERÀMIQUES O PECES DE MORTER DE CIMENT:  
Si es col·loca amb fixacions mecàniques, s'ha de fer mitjançant 
claus amb junt de plom, clavats a ambdós costats de la peça.  
Si es col·loca amb ganxos d'acer inoxidable, cada peça ha de 
quedar agafada per dos ganxos. Els ganxos han de quedar alineats 
i sòlidament fixats al suport.  
No hi han d'haver peces tallades excepte als extrems del carener 
i al voltant dels ganxos de seguretat.  
Cavalcament de les peces: >= 10 cm  
 
CARENER DE PISSARRA:  
Les lloses de pissarra han de quedar fixades als llistons del 
carener i a la planxa de zinc que ha de passar per sota.  
La planxa de zinc ha de ser contínua per sota les lloses de 
pissarra.  
Les pissarres han de cobrir la xapa completament. Les lloses 
d'ambdós faldons han de quedar col·locades a tocar.  
Cavalcament entre planxes: >= 50 mm  
Volada de la llosa de pissarra respecte de la xapa de zinc: >= 
50 mm  
 
CORONAMENT DE COBERTA AMB PEÇA DE PEDRA:  
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT amb les correccions 
acceptades expressament per la DF.  
Ha de tenir la forma i les dimensions indicades a la DT, amb les 
correccions acceptades expressament per la DF.  
Ha de quedar aplomada.  
Ha de ser estable i resistent.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
Ha de recolzar sobre una base prou resistent que transmeti les 
càrreges als elements de l'estructura, sense implicar els 
elements de cubrició.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 
km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de 
l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb 
cinturó de seguretat.  
 
ELEMENT DE PLANXA:  
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el 
ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de 
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cedre.  
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom 
amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes 
dures (roure, castanyer, teca, etc.).  
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, 
l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar.  
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el 
guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures 
(roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra 
la corrosió.  
 
CARENER COL·LOCAT AMB MORTER:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre 
els 5°C i els 40°C.  
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar 
abans d'iniciar l'adormiment.  
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el 
material.  
 
CARENER DE PECES CERÀMIQUES:  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per 
no absorbir l'aigua del morter.  
Si s'utilitzen teules procedents de recuperació, abans de 
col·locar-les cal comprovar que compleixen les condicions 
funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament 
correcte:  
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres 
defectes visibles  
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la 
seva funció  
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin 
debilitar la resistència de la peça  
- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que 
tingués adherits en origen, que puguin impedir la fixació al 
suport i el cavalcament amb la resta de teules  
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser 
compatibles amb la resta de teules utilitzades, de forma que es 
puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions 
previstes  
 
CORONAMENT DE COBERTA AMB PEÇA DE PEDRA:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre 
els 5ºC i els 40ºC.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessaria per 
tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.  



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 266  

Les peces s'han de col·locar sobre un llit de morter.  
Cal garantir l'estabilitat de la peça fins que el morter no hagi 
endurit i el conjunt sigui estable.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CARENER I SUPORT DE CARENER:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
CORONAMENT DE COBERTA:  
Unitat 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.  
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K5 - COBERTES 
K5Z – ELEMENTS AUXILIARS DE COBERTES 
K5ZB – AIGUAFONS I CANALS INTERIORS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'element per a recollir aigua en el punt més baix 
d'unió entre dues pendents de la coberta o en el remat del 
pendent en el seu encontre amb el mur de façana.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aiguafons  
- Aiguafons contra parament  
- Canal oculta  
S'han considerat els materials següents:  
- Planxa preformada col·locada amb fixacions mecàniques  
- Teula àrab col·locada amb morter  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formació d'aiguafons de planxa:  
- Neteja i preparació del suport  
- Replanteig de l'element  
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions 
mecàniques  
- Execució dels junts entre làmines  
Formació de canal oculta o d'aiguafons contra parament, de 
planxa:  
- Neteja i preparació del suport  
- Replanteig de l'element  
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions 
mecàniques per una banda i encastades en el parament dins d'una 
rasa per l'altra  
- Execució dels junts entre làmines  
- Formació d'aiguafons de ceràmica amb teula àrab:  
- Replanteig de l'element  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Col·locació del morter  
- Col·locació de les peces  
- Repàs dels junts i neteja  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  
L'acabament superior ha d'impedir la filtració de l'aigua de 
pluja en el parament.  
La forma de l'acabament superior ha de complir l'especificat en 
l'apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1.  
En l'aiguafons contra el parament, en la part inferior del 
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vessant, la planxa ha de cavalcar per sota de les peces de la 
coberta.  
Pendent cap els punts de desguàs: >= 1%  
Toleràncies d'execució:  
- Alineacions: ( 5 mm/m, ( 20 mm/total  
 
AIGUAFONS I CANALS INTERIORS DE XAPA:  
L'element ha de quedar fixat al suport per la cara o les vores 
superiors, amb claus, amb junts de plom, a portell. En 
l'aiguafons contra parament, per l'altra vora ha d'anar encastat 
dins d'una regata que ha de quedar reblerta de morter.  
El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en 
el sentit del recorregut de l'aigua.  
Les grapes d'ancoratge han de quedar soldades a la xapa i unides 
al suport amb fixacions mecàniques.  
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la 
planxa, en el cas de planxes de coure han de ser claus de coure 
o visos de bronze o aliatge de coure  
La subjecció de les planxes he d'estar feta amb grapes 
d'ancoratge, amb la vora de la planxa doblegada encaixada en les 
patilles de la grapa. Les grapes han de ser de metall compatible 
amb el de la planxa.  
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no 
han de formar arestes vives que puguin fer malbé el metall.  
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, 
pla i dentats, no es poden utilitzar claus llisos.  
L'extrem de la patilla de la grapa d'ancoratge, oposat al de 
l'unió amb la planxa, ha de quedar doblegat i cobrir els caps de 
les fixacions per tal d'evitar que facin malbé la planxa.  
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, 
per tal de no impedir els moviments de dilatació del metall.  
Els junts alçats longitudinals de la vessant de la coberta han 
de quedar abatuts i aplanats en la zona en contacte amb 
l'aiguafons.  
Els junts entre les peces han d'anar soldats amb estany.  
Les unions dels junts de dilatació s'han de fer amb les vores de 
la planxa, doblegades i encaixades.  
Cavalcament de la planxa sobre les peces de la coberta: >= 10 cm  
Plec planxa lateral: >= 30+15 mm  
Cavalcament entre làmines: >= 10 cm  
Cavalcament en el parament: >= 25 cm  
Cavalcament entre planxes: >= 50 mm  
Distància entre fixacions mecàniques: <= 50 cm  
Separació entre grapes d'ancoratge: <= 30 cm  
Distància entre la fixació i l'extrem superior: >= 2 cm  
Distància entre junts de dilatació: <= 600 cm  
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Amplària de l'estanyat en els extrems a soldar: >= 15 cm  
 
AIGUAFONS AMB PECES CERÀMIQUES:  
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.  
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.  
Les peces han de cavalcar entre elles i sobre elles han de 
cavalcar les peces de la vessant.  
Els cavalcaments entre les peces han de quedar protegits del 
sentit del vent dominant.  
Cavalcament de les teules de la vessant sobre l'aiguafons: >= 10 
cm  
Cavalcament de les peces: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm  
- Alineacions: ± 5 mm/m, ± 20 mm/total  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 
km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de 
l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb 
cinturó de seguretat.  
 
AIGUAFONS I CANALS INTERIORS DE XAPA:  
El suport s'ha de tractar prèviament amb una capa d'emulsió 
bituminosa.  
La col·locació dels trams s'ha de començar pel punt més baix.  
La soldadura ha de penetrar completament sota el junt.  
No s'han de recalentar les parts a soldar.  
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el 
ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de 
cedre.  
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom 
amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes 
dures (roure, castanyer, teca, etc.).  
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, 
l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar.  
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el 
guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures 
(roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra 
la corrosió.  
 
FORMACIÓ D'AIGUAFONS CONTRA EL PARAMENT I AIGUAFONS AMB PECES 
CERÀMIQUES:  
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre 
els 5°C i els 40°C.  
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar 
abans d'iniciar l'adormiment.  
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el 
material.  
 
AIGUAFONS AMB PECES CERÀMIQUES:  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per 
no absorbir l'aigua del morter.  
S'ha d'iniciar la col·locació pel ràfec.  
Si s'utilitzen teules procedents de recuperació, abans de 
col·locar-les cal comprovar que compleixen les condicions 
funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament 
correcte:  
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres 
defectes visibles  
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la 
seva funció  
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin 
debilitar la resistència de la peça  
- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que 
tingués adherits en origen, que puguin impedir la fixació al 
suport i el cavalcament amb la resta de teules  
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser 
compatibles amb la resta de teules utilitzades, de forma que es 
puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions 
previstes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària 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.  
 

 

 

 

 

 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 271  

K5 - COBERTES 
K5Z – ELEMENTS AUXILIARS DE COBERTES 
K5ZD – MINVELLS 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'elements de protecció del junt que formen el pla de 
la coberta amb el parament vertical.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Minvell amb una o dues peces de planxa metàl·lica encastada al 
parament en la seva vora superior amb morter  
- Minvell de rajola ceràmica encastada al parament en la seva 
vora superior i col·locada amb morter  
- Minvell amb rajola ceràmica col·locada amb morter contra el 
parament  
- Minvell de caixa fet amb totxana recoberta amb rajola ceràmica 
amb trencaaigües, col·locat amb morter  
- Minvell de planxa metàl·lica, fixat mecànicament al parament  
- Trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical, 
agafada amb morter  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formació de minvell amb planxa encastada al parament:  
- Neteja i preparació del suport  
- Replanteig de l'element  
- Execució de la regata en el parament  
- Col·locació de les làmines metàl·liques encastades amb morter 
dins de la rasa  
- Execució dels junts entre làmines  
Formació de minvell amb rajola ceràmica encastada al parament:  
- Neteja i preparació del suport  
- Replanteig de l'element  
- Execució de la regata en el parament  
- Col·locació de la rajola encastada amb morter dins de la rasa, 
sola o recolzada sobre una filera de rajola ceràmica o 
d'encadellat ceràmics  
- Rejuntat i neteja dels junts  
Formació de minvell amb rajola ceràmica contra el parament:  
- Neteja i preparació del suport  
- Replanteig de l'element  
- Execució de la regata en el parament  
- Col·locació de la rajola ceràmica encastada amb morter dins de 
la rasa i recolzada sobre la cobertura  
- Rejuntat i neteja dels junts  
Formació de minvell de caixa:  
- Neteja i preparació del suport  
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- Replanteig de l'element  
- Execució de la regata en el parament  
- Execució de la filada amb totxana col·locada amb morter  
- Col·locació de la rajola ceràmica cobrint la filada, encastada 
amb morter dins del parament sola, o recolzada sobre una filera 
de rajola ceràmica o d'encadellat ceràmic  
- Rejuntat i neteja dels junts  
Formació de minvell amb planxa, fixat mecànicament al parament:  
- Replanteig de l'element  
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions 
mecàniques  
- Execució dels junts entre làmines  
- Formació de trobada de teulada de teula àrab amb parament 
vertical:  
- Replanteig de l'element  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Col·locació del morter  
- Col·locació de les peces  
- Repàs dels junts i neteja  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport.  
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.  
L'element de protecció ha de cavalcar sobre el parament 
vertical, per sobre de l'acabat de la coberta.  
L'encontre superior de l'element de protecció amb el parament 
s'ha de fer de manera que impedeixi la filtració de l'aigua en 
el parament.  
La forma de l'acabament superior ha de complir l'especificat en 
l'apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1.  
En cobertes inclinades, si la trobada es situa en la part 
superior o lateral del vessant, l'element de protecció ha de 
cavalcar per sobre de les peces de la teulada.  
Cavalcament de l'element de protecció sobre el parament:  
- Coberta plana: >= 20 cm  
- Coberta inclinada: >= 25 cm  
Cavalcament dels elements de protecció sobre la coberta: >= 10 
cm  
Pendent de la peça:  
- Minvell contra parament: >= 100%  
- Minvell encastat al parament: 25% - 50%  
Toleràncies d'execució:  
- Alineacions:  
     - Planxa: ± 5 mm/m; ± 20 mm/total  
     - Rajola ceràmica: ± 5 mm/m; ± 10 mm/total  
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     - Maó: ± 5 mm/2 m; ± 10 mm/total  
 
MINVELL DE PLANXA:  
Els junts entre les peces han de quedar doblegats i encaixats.  
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents 
dominants i del recorregut d'aigua.  
Si el minvell es encastat al parament i està format per dues 
peces, aquestes han de quedar amb les vores doblegades i 
encaixades. La peça superior ha d'anar encastada dins d'una rasa 
i collada amb morter. La peça de desenvolupament més gran ha 
d'anar a sota.  
La unió de planxes s'ha de fer, sempre que sigui possible per 
unió engrapada, per tal de permetre el lliure moviment de les 
planxes.  
Els extrems de dues planxes contigües es pleguen i les dues 
planxes s'enganxen entre sí. Els extrems han de quedar doblegats 
en angle recte.  
En la base de la unió ha de quedar una separació de 2-3 mm entre 
els extrems de la planxa, per tal d'absorbir els moviments.  
L'extrem de la planxa s'ha d'aixecar sobre el parament, aquesta 
prolongació ha de quedar protegida amb una banda de planxa, 
l'extrem superior d'aquesta banda ha de quedar fixat en 
l'element i l'extrem inferior ha de quedar doblegat per tal 
d'augmentar la seva rigidesa. Els extrems verticals han de 
quedar units mitjançant engrapat senzill.  
En l'element de planxa de plom, els junts entre les peces s'han 
de soldar amb estany.  
En els elements de planxa, les vores del junt de dilatació s'han 
de fer doblegades i encaixades.  
Distància entre junts de dilatació: <= 600 cm  
Cavalcament de la banda de protecció sobre la planxa: >= 5 cm  
Cavalcaments:  
- Planxa de zinc, coure o acer galvanitzat: >= 5 cm  
- Planxa de plom: >= 2,5 cm  
Amplària de l'estanyat en els extrems a soldar: >= 15 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Cavalcament: ± 5 mm  
 
MINVELL DE PLANXA FIXAT AL PARAMENT:  
Les peces han de quedar fixades al suport mitjançant claus amb 
junts de plom.  
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la 
planxa, en el cas de planxes de coure han de ser claus de coure 
o visos de bronze o aliatge de coure  
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, 
pla i dentats, no es poden utilitzar claus llisos.  
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Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, 
per tal de no impedir els moviments de dilatació del metall.  
Separació de les fixacions dels extrems de la planxa: >= 20 mm  
Distància entre els punts de fixació: <= 50 cm  
 
MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA:  
Les rajoles han de quedar col·locades a tocar, rejuntades amb 
morter i encastades al parament dins d'una regata, que ha de 
quedar reblerta de morter.  
L'aresta superior del minvell ha de quedar en el mateix pla del 
parament o encastada a dins.  
 
MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA ENCASTAT AL PARAMENT:  
Quan la rajola va recolzada sobre un suport format per un altra 
rajola o encadellat, aquesta s'ha d'encastar com a mínim 1/3 de 
la seva volada dins del parament i ha de quedar alineada amb la 
recrescuda perimetral de la coberta.  
La rajola d'acabat ha de tenir una volada de 3 cm sobre la 
recrescuda perimetral de la coberta.  
El conjunt del minvell acabat ha d'estar separat 3 cm per sobre 
de la recrescuda perimetral de la coberta.  
Volada màxima de la rajola:  
- Col·locada amb morter: <= 10 cm  
- Recolzada sobre rajola ceràmica: <= 15 cm  
- Recolzada sobre encadellat ceràmic: <= 20 cm  
 
MINVELL DE CAIXA:  
El minvell ha de quedar pla, alineat i amb el pendent previst. 
Les rajoles d'acabat superior no han de tenir celles.  
El minvell ha d'estar format per una totxana amb acabat superior 
de rajola ceràmica, que ha d'anar encastada dintre d'una regata 
feta al parament, reblerta i rejuntada posteriorment amb morter. 
Les rajoles han de quedar rejuntades.  
El maó de suport del minvell ha d'anar recolzat sobre 
l'encadellat ceràmic i separat dels paraments i dels elements 
verticals.  
Distància als paraments i als elements verticals: >= 3 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor: ± 3 mm/m  
 
TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL:  
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la teula en 
contacte amb el parament vertical, ha de quedar encastada dins 
d'una regata feta al parament, reblerta i rejuntada 
posteriorment.  
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents 
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dominants i del recorregut d'aigua.  
Cavalcament de les peces: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 
km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de 
l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb 
cinturó de seguretat.  
 
MINVELL DE PLANXA:  
La col·locació dels trams s'ha de començar pel punt més baix.  
Si la planxa s'ha d'encastar al parament, aquest s'ha de 
preparar prèviament amb una capa d'emulsió bituminosa.  
La soldadura ha de penetrar completament sota el junt.  
No s'han de recalentar les parts a soldar.  
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el 
ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de 
cedre.  
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom 
amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes 
dures (roure, castanyer, teca, etc.).  
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, 
l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar.  
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el 
guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures 
(roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra 
la corrosió.  
 
MINVELL COL·LOCAT AMB MORTER:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre 
els 5°C i els 40°C.  
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar 
abans d'iniciar l'adormiment.  
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el 
material.  
 
MINVELL DE PECES CERÀMIQUES:  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per 
no absorbir l'aigua del morter.  
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta 
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viva, sense escantonaments.  
 
TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL:  
Si s'utilitzen teules procedents de recuperació, abans de 
col·locar-les cal comprovar que compleixen les condicions 
funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament 
correcte:  
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres 
defectes visibles  
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la 
seva funció  
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin 
debilitar la resistència de la peça  
- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que 
tingués adherits en origen, que puguin impedir la fixació al 
suport i el cavalcament amb la resta de teules  
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser 
compatibles amb la resta de teules utilitzades, de forma que es 
puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions 
previstes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MINVELL ENCASTAT AL PARAMENT, CONTRA PARAMENT, DE CAIXA O FIXAT 
AL PARAMENT O TROBADA DE TEULA AMB PARAMENT:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
MINVELL CONTRA PARAMENT AMB LA PART SUPERIOR HORITZONTAL I LA 
PART INFERIOR SEGUINT EL PENDENT:  
m2 de superfície 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.  
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K5 - COBERTES 
K5Z – ELEMENTS AUXILIARS DE COBERTES 
K5ZE – RÀFECS I VORES LLIURES 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements per a prolongar el vol de la coberta 
respecte del pla del parament i expulsar l'aigua lluny d'aquest.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vora lliure d'una o dues peces de planxa col·locada amb 
fixacions mecàniques  
- Ràfec de planxa col·locat amb fixacions mecàniques  
- Vora lliure de peça de teula de morter de ciment col·locada 
amb morter  
- Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina amb 
trencaaigües, col·locada amb morter  
- Ràfec de pissarra, col·locada amb fixacions mecàniques  
- Ràfec de tres fulls de maó ceràmic manual, decalats 10 cm, 
col·locats amb morter  
- Protecció de cornisa amb planxa col·locada amb fixacions 
mecàniques sobre platina d'acer galvanitzat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Element de planxa:  
- Replanteig de l'element  
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions 
mecàniques  
- Execució dels junts entre làmines  
Vora lliure amb peces de rajola ceràmica amb trencaaigües 
col·locada amb morter:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Replanteig de les peces  
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport  
- Rejuntat dels junts  
- Neteja del parament  
Ràfec de pissarra, col·locada amb fixacions mecàniques:  
- Replanteig de l'element  
- Col·locació de les lloses per filades  
Ràfec de maó ceràmic:  
- Replanteig de l'especejament  
- Col·locació de les peces dels diferents gruixos fixades amb 
morter  
- Neteja de l'element  
Protecció de cornisa amb planxa:  
- Neteja i preparació del suport  
- Replanteig de l'element  
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- Col·locació de la platina d'acer fixada al suport  
- Col·locació de la làmina fixada a la platina  
- Execució dels junts entre làmines  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  
Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport.  
Volada de les peces del ràfec: >= 5 cm; < mitja peça  
Volada de les peces de la vora lliure: >= 5 cm  
 
ELEMENT DE PLANXA:  
Els junts entre les peces, s'han de fer per cavalcament. En els 
cavalcaments els orificis de fixació han de permetre els 
moviments de dilatació.  
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la 
planxa, en el cas de planxes de coure han de ser claus de coure 
o visos de bronze o aliatge de coure  
La subjecció de les planxes he d'estar feta amb grapes 
d'ancoratge, amb la vora de la planxa doblegada encaixada en les 
patilles de la grapa. Les grapes han de ser de metall compatible 
amb el de la planxa.  
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no 
han de formar arestes vives que puguin fer malbé el metall.  
Les grapes d'ancoratge han d'estar fixades als llistons o al 
tauler de fusta mitjançant fixacions mecàniques.  
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, 
pla i dentats, no es poden utilitzar claus llisos.  
L'extrem de la patilla de la grapa d'ancoratge, oposat al de 
l'unió amb la planxa, ha de quedar doblegat i cobrir els caps de 
les fixacions per tal d'evitar que facin malbé la planxa.  
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, 
per tal de no impedir els moviments de dilatació del metall.  
La unió de planxes s'ha de fer, sempre que sigui possible per 
unió engrapada, per tal de permetre el lliure moviment de les 
planxes.  
El sentit del cavalcament ha de protegir l'element dels vents 
dominants i del recorregut de l'aigua.  
La vora lliure ha de quedar fixada mitjançant claus clavats en 
un dels seus extrems, per l'altre les peces han de quedar 
fixades entre elles.  
Els extrems de dues planxes contigües es pleguen i les dues 
planxes s'enganxen entre si. Els extrems han de quedar doblegats 
en angle recte.  
L'extrem de la planxa inferior del faldó ha de quedar engrapat 
amb les grapes d'ancoratge del ràfec.  
En la base de la unió ha de quedar una separació de 2-3 mm entre 
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els extrems de la planxa, per tal d'absorbir els moviments.  
En l'element de planxa de plom, els junts entre les peces s'han 
de soldar amb estany. Les vores del junt de dilatació s'han de 
fer doblegades i encaixades.  
El tapajunts ha de quedar col·locat sobre el llistó i cavalcar 
sobre els extrems laterals de la planxa.  
Els tapajunts han de quedar fixats al llistó amb dos claus amb 
volandera de plom. Ha de quedar fixat en el cavalcament entre 
peces.  
Els trams de tapajunts han de cobrir completament la unió entre 
dues planxes. Ha de quedar engrapat amb els extrems laterals de 
dues planxes contigues, juntament amb les grapes d'ancoratge.  
Distància entre junts de dilatació: <= 600 cm  
Distància entre els junts consecutius (planxa de plom): <= 150 
cm  
Junts transversals: Llargària del cavalcaments per a fer el 
plec:  
- Plec planxa superior: >= 35 mm  
- Plec planxa inferior: >= 70+15 mm  
Plec planxa lateral: >= 35 mm  
Doblec de la vora de la grapa d'ancoratge sobre la xapa: >= 15 
mm  
Cavalcament entre peces del tapajunts: >= 50 mm  
Llargària dels trams del tapajunts: <= 2 m  
Separació de les fixacions dels extrems de la planxa: >= 20 mm  
Separació de les patilles d'ancoratge als extrems: >= 10 cm  
Grapes d'ancoratge:  
- Nombre de grapes: 2 grapes/planxa  
- Nombre de fixacions: 2-3  
Distància entre els punts de fixació:  
- Planxa de zinc, coure o alumini : <= 50 cm  
- Planxa de plom: <= 10 cm  
Cavalcaments:  
- Planxa de plom: >= 2,5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Alineacions: ± 5 mm/m, ± 20 mm/total  
 
VORA LLIURE AMB PECES DE RAJOLA CERÁMICA AMB TRENCAAIGÜES:  
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 
trencades, escantonades ni tacades.  
Ha de tenir el color i la textura uniformes.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar 
una superfície plana, amb la inclinació adequada.  
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.  
Els trencaaïgues han de sobresortir respecte a l'acabat de la 
paret.  



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 280  

Sortint del trencaaigües: >= 3 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m  
 
RÀFEC AMB LLOSES DE PISSARRA:  
Totes les lloses han d'anar clavades al suport per dues puntes.  
En el ràfec, la pissarra a sobre del doblat s'ha de col·locar 
amb ganxos encara que vagi clavada.  
Les peces han d'anar col·locades a trencajunt en la direcció del 
pendent i alineades en l'altra direcció.  
Distància entre la fixació i l'extrem superior: >= 9 cm  
Distància entre la fixació i els extrems laterals: >= 5 cm  
Cavalcaments: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Volada del ràfec: ± 10 mm  
- Horitzontalitat: ± 10 mm/m, ± 50 mm/total  
 
RÀFEC AMB TRES FULLS DE MAÓ CERÀMIC COL·LOCAT AMB MORTER  
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles.  
Els diferents gruixos de maó han d'anar col·locats a trencajunt.  
Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Separació entre peces: 0,2 - 0,5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Alineació de les filades: <= 5 mm/2 m  
 
PROTECCIÓ DE CORNISA AMB PLANXA:  
La platina d'acer ha d'estar sòlidament fixada al suport.  
La planxa metàl·lica ha de cobrir completament la platina i en 
el seu remat ha de volar formant un trencaaigües.  
La planxa metàl·lica ha de quedar sòlidament fixada a la platina 
d'acer.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 
km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de 
l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb 
cinturó de seguretat.  
 
ELEMENT DE PLANXA:  
La col·locació dels trams s'ha de començar pel punt més baix.  
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom 
amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes 
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dures (roure, castanyer, teca, etc.).  
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, 
l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar.  
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el 
guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures 
(roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra 
la corrosió.  
 
ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre 
els 5°C i els 40°C.  
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar 
abans d'iniciar l'adormiment.  
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
El suport i les peces per col·locar que han d'estar en contacte 
amb el morter, han de tenir la humitat necessària per tal de que 
no absorbeixin l'aigua del morter.  
 
VORA LLIURE AMB PECES DE RAJOLA CERÁMICA AMB TRENCAAIGÜES:  
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar 
diferències de tonalitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària 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.  
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K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
K76 - MEMBRANES AMB LÀMINES ELASTOMÈRIQUES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Execució de la impermeabilització de cobertes amb membranes 
impermeables de làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Adherides a la base amb adhesiu 
- Adherides a la base amb adhesiu i segellat de junts amb cordó 
de massilla 
- Semiadherides a la base amb franjes d'adhesiu 
- Sense adherir 
- Adherides a la base amb adhesiu i reforçades amb fixacions 
mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Membranes adherides o semiadherides: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col.locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, 
etc.) 
Membrana no adherida: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col.locació de l'element separador 
- Col.locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, 
etc.) 
Membrana fixada mecànicament: 
- Neteja i preparació de la làmina 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col.locació de la làmina 
- Col.locació de les fixacions 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, 
etc.) 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per 
impermeabilitzar. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim 
d'imperfeccions (bonys, arrugues, etc.). 
Ha de ser estanca. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser 
aixamfranats o corbats. 
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Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del 
recorregut de l'aigua. 
En les membranes formades per una sola làmina, aquests 
cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els 
junts de dilatació de la capa de pendents. 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm 
com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació. 
L'extrem de la membrana ha de quedar encastat dins d'una regata 
o fixat al parament amb un perfil d'acabament. En ambdós casos 
aquesta unió ha de quedar segellada. 
Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva 
llargària. 
S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin 
vulcanitzades amb premsa. 
Els acords de la membrana amb els elements singulars han de 
quedar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec 
de condicions. 
Acords amb els paraments verticals: 
     - Angles >= 135° 
     - Radi >= 2 cm 
Cavalcaments: 
     - Fets a obra 8 cm 
     - Vulcanitzats >= 2,5 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivells ± 15 mm 
     - Cavalcaments ± 5 mm 
 
MEMBRANA ADHERIDA: 
Ha de quedar totalment adherida al suport. 
 
MEMBRANA NO ADHERIDA: 
No ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al 
voltant de tots els elements que la traspassin. 
No ha de quedar tibada. 
Ha de quedar separada del suport per un feltre de polipropilè, 
la col.locació del qual ha de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la 
fixació perimetral de la membrana. 
Cavalcaments del feltre >= 5 cm 
 
MEMBRANA SEMIADHERIDA: 
Ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes 
distribuïdes uniformement. 
L'amplària i separació de les bandes ha de ser la indicada en la 
D.T. o, en el seu defecte, la que estableixi la D.F. 
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MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT: 
Ha de quedar totalment adherida al suport. 
Ha de quedar unida al suport amb adhesiu de cautxú sintètic en 
dissolució i amb fixacions mecàniques. 
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes 
uniformement. 
El nombre i la separació entre les fixacions ha de ser l'indicat 
a la D.T. o, en el seu defecte, el que determini la D.F. 
 
SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA: 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. 
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles 
d'aire i amb la superfície uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que 
oscil.li entre 5°C i 35°C. 
Característiques del suport: 
- Pendent: 
------------------------------------------ 
¦Forma de col.locació de   ¦   Pendent   ¦ 
¦la membrana               ¦             ¦ 
------------------------------------------ 
¦adherida o                ¦     >= 1%   ¦ 
¦Semiadherida              ¦     <= 30%  ¦ 
------------------------------------------ 
¦Sense adherir             ¦     <= 3%   ¦ 
------------------------------------------ 
¦Clavada                   ¦     >= 30%  ¦ 
------------------------------------------ 
     - Planor ± 5 mm/2 m 
     - Resistència a la compressió >= 2 kp/cm2 
     - Humitat <= 5% 
Prèviament a l'execució de les unions entre làmines, s'han de 
netejar amb betzina les zones per unir. No s'han d'unir més de 3 
làmines en el mateix punt. 
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les 
característiques dels seus components. 
Les làmines col.locades s'han de protegir del pas de persones, 
equips o materials. 
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MEMBRANA ADHERIDA, SEMIADHERIDA O CLAVADA: 
Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu 
aplicat a les dues cares dels elements per unir i per pressió. 
No han de quedar bosses d'aire. 
L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col.loqui la làmina. 
 
MEMBRANA NO ADHERIDA: 
La col.locació de la membrana s'ha de començar per la part alta, 
per previndre l'entrada d'aigua sota la membrana. 
La membrana no s'ha de fixar perimetralment abans que estiguin 
fetes totes les unions. 
 
SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA: 
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i 
secs. 
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb 
els criteris següents: 
     - Forats d'1 m2 com a màxim No es dedueixen 
     - Forats de més d'1 m2 Es dedueixen el 100% 
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els 
paraments o elements verticals, utilitzant, si cal, materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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K761 - MEMBRANES ADHERIDES AMB LÀMINES ELASTOMÈRIQUES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Execució de la impermeabilització de cobertes amb membranes 
impermeables de làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Adherides a la base amb adhesiu 
- Adherides a la base amb adhesiu i segellat de junts amb cordó 
de massilla 
- Semiadherides a la base amb franjes d'adhesiu 
- Sense adherir 
- Adherides a la base amb adhesiu i reforçades amb fixacions 
mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Membranes adherides o semiadherides: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col.locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, 
etc.) 
Membrana no adherida: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col.locació de l'element separador 
- Col.locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, 
etc.) 
Membrana fixada mecànicament: 
- Neteja i preparació de la làmina 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col.locació de la làmina 
- Col.locació de les fixacions 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, 
etc.) 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per 
impermeabilitzar. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim 
d'imperfeccions (bonys, arrugues, etc.). 
Ha de ser estanca. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser 
aixamfranats o corbats. 
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Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del 
recorregut de l'aigua. 
En les membranes formades per una sola làmina, aquests 
cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els 
junts de dilatació de la capa de pendents. 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm 
com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació. 
L'extrem de la membrana ha de quedar encastat dins d'una regata 
o fixat al parament amb un perfil d'acabament. En ambdós casos 
aquesta unió ha de quedar segellada. 
Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva 
llargària. 
S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin 
vulcanitzades amb premsa. 
Els acords de la membrana amb els elements singulars han de 
quedar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec 
de condicions. 
Acords amb els paraments verticals: 
     - Angles >= 135° 
     - Radi >= 2 cm 
Cavalcaments: 
     - Fets a obra 8 cm 
     - Vulcanitzats >= 2,5 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivells ± 15 mm 
     - Cavalcaments ± 5 mm 
 
MEMBRANA ADHERIDA: 
Ha de quedar totalment adherida al suport. 
 
MEMBRANA NO ADHERIDA: 
No ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al 
voltant de tots els elements que la traspassin. 
No ha de quedar tibada. 
Ha de quedar separada del suport per un feltre de polipropilè, 
la col.locació del qual ha de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la 
fixació perimetral de la membrana. 
Cavalcaments del feltre >= 5 cm 
 
MEMBRANA SEMIADHERIDA: 
Ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes 
distribuïdes uniformement. 
L'amplària i separació de les bandes ha de ser la indicada en la 
D.T. o, en el seu defecte, la que estableixi la D.F. 
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MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT: 
Ha de quedar totalment adherida al suport. 
Ha de quedar unida al suport amb adhesiu de cautxú sintètic en 
dissolució i amb fixacions mecàniques. 
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes 
uniformement. 
El nombre i la separació entre les fixacions ha de ser l'indicat 
a la D.T. o, en el seu defecte, el que determini la D.F. 
 
SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA: 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. 
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles 
d'aire i amb la superfície uniforme 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que 
oscil.li entre 5°C i 35°C. 
Característiques del suport: 
- Pendent: 
------------------------------------------ 
¦Forma de col.locació de   ¦   Pendent   ¦ 
¦la membrana               ¦             ¦ 
------------------------------------------ 
¦adherida o                ¦     >= 1%   ¦ 
¦Semiadherida              ¦     <= 30%  ¦ 
------------------------------------------ 
¦Sense adherir             ¦     <= 3%   ¦ 
------------------------------------------ 
¦Clavada                   ¦     >= 30%  ¦ 
------------------------------------------ 
     - Planor ± 5 mm/2 m 
     - Resistència a la compressió >= 2 kp/cm2 
     - Humitat <= 5% 
Prèviament a l'execució de les unions entre làmines, s'han de 
netejar amb betzina les zones per unir. No s'han d'unir més de 3 
làmines en el mateix punt. 
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les 
característiques dels seus components. 
Les làmines col.locades s'han de protegir del pas de persones, 
equips o materials. 
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MEMBRANA ADHERIDA, SEMIADHERIDA O CLAVADA: 
Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu 
aplicat a les dues cares dels elements per unir i per pressió. 
No han de quedar bosses d'aire. 
L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col.loqui la làmina. 
 
MEMBRANA NO ADHERIDA: 
La col.locació de la membrana s'ha de començar per la part alta, 
per previndre l'entrada d'aigua sota la membrana. 
La membrana no s'ha de fixar perimetralment abans que estiguin 
fetes totes les unions. 
 
SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA: 
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada,etc). 
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i 
secs. 
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb 
els criteris següents: 
     - Forats d'1 m2 com a màxim No es dedueixen 
     - Forats de més d'1 m2 Es dedueixen el 100% 
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els 
paraments o elements verticals, utilitzant, si cal, materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
K7A - BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT 
K7A2 - BARRERES SINTÈTIQUES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació d'una barrera de vapor/estanquitat amb una làmina de 
pòlietilè col.locada no adherida. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col.locació de la làmina 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar sense 
discontinuïtats. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuïtat 
entre la part inferior i la superior. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
Cal reduir al màxim possible les discontïnuitats entre làmines. 
Amplària de la làmina col.locada >= 3 m 
Cavalcaments >= 10 cm 
 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin 
perforar la làmina. 
Les làmines col.locades s'han de protegir del pas de persones, 
equips o materials. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb 
els criteris següents: 
     - Forats d'1 m2 com a màxim No es dedueixen 
     - Forats de més d'1 m2 Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents 
a retalls i cavalcaments. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
K7J - JUNTS I SEGELLANTS 
K7J2 - REBLERT DE JUNTS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Reblert de junts amb materials plàstics. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Cordó cel.lular de polietilè expandit col.locat a pressió a 
l'interior del junt 
- Placa de poliestirè expandit col.locada amb adhesiu o a 
pressió en l'interior del junt 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reblert de junts amb material col.locat a pressió: 

- Neteja i preparació de l'interior del junt 
- Col.locació a pressió del material 

Reblert de junts amb placa col.locada amb adhesiu: 
- Neteja i preparació de l'interior del junt 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col.locació de la placa 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El cordó ha de quedar col.locat solt, encastat dins del junt. 
La placa ha de quedar ben adherida dins del junt o encaixada a 
pressió. 
El reblert del junt ha de quedar col.locat en tota la llargària 
prevista, sense interrupcions. Si hi ha d'haver talls, els 
extrems han de quedar a tocar. 
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o 
indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar 
enrasat amb el parament. 
Separació entre cordons <= 4 mm 
Junts entre plaques <= 2 mm 
Toleràncies d'execució: 
     - Fondària prevista respecte al parament ± 2 mm 
 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 
L'amplària del junt ha de ser constant. 
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El fons i les cares del junt han de ser nets i secs, per la 
col.locació de la placa de poliestirè, no han de tenir matèries 
estranyes (pols, greixos, oli, etc.). 
 
REBLERT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ: 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits 
especificats pel fabricant. 
 
REBLERT AMB CORDÓ DE POLIETILÈ: 
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 
No s'han d'aplicar, a sobre del cordó, materials amb 
temperatures superiors als 70°C. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REBLERT AMB CORDÓ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
REBLERT AMB PLACA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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K8 – REVESTIMENTS, PROTECCIONS I PINTURES 
K81 - REVESTIMENTS 
K81P – CORONAMENTS DE PARETS AMB PECES DE PEDRA NATURAL 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació del remat superior d'una paret.  
S'han considerat els tipus de peces següents:  
- Pedra natural o artificial collada amb morter  
S'han considerat els tipus de morter següents per a la 
col·locació:  
- Morter mixt o de ciment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Replanteig de l'aresta de coronament  
- Col·locació de les peces  
- Segellat dels junts  
- Neteja del parament  
 
CONDICIONS GENERALS:  
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 
trencades, escantonades ni tacades.  
Ha de tenir el color i la textura uniformes.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar 
una superfície amb la planor prevista a la DT.  
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.  
Els junts han de ser estancs.  
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a 
la part de la paret que es troba immediatament a sota i evacuar 
l'aigua cap a l'exterior.  
En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a 
escaire, aquests han de sobresortir respecte a l'acabat de la 
paret.  
Ha de tenir junts de dilatació necessaris per a garantir 
l'estabilitat de l'element, els quals ha de complir amb les 
especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Pendent (Façanes): >= 10º  
Volada del trencaaigües: >= 2 cm  
Distància entre junts de dilatació:  
- Pedra artificial, natural o morter de ciment: <= cada dues 
peces  
- Ceràmica: <= 2 m  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m  
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CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ:  
Els junts entre les peces han d'estar reblerts amb beurada de 
ciment blanc i, eventualment, colorants, si la DF no especifica 
d'altres condicions.  
 
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, en el cas de peces ceràmiques, 
superiors a 35°C  
- 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 48 h abans i s'han de refer les 
parts afectades.  
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per 
col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir 
l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha 
d'humitejar.  
 
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. 
Si cal, es poden repicar abans.  
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal 
que no absorbeixi l'aigua del morter.  
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària 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.  
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K8 – REVESTIMENTS, PROTECCIONS I PINTURES 
K83 - PINTURES 
K839 – TRACTAMENTS CROMÀTICS DE PARAMENTS 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura mineral al 
silicat sobre superfícies de pedra, mitjançant diferents capes 
aplicades en obra, amb la finalitat d'aconseguir un efecte de 
veladura o d'igualar les tonalitats de la pedra restaurada amb 
la pedra antiga o netejada.  
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  
- Tenyit reintegrador i/o veladura de paraments de pedra  
- Tenyit reintegrador d'esquerdes  
- Tenyit reintegrador de junts  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a tractar  
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les 
capes de producte necessàries  
 
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.  
 
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.  
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 diluïda, segons les 
instruccions del fabricant.  
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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.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT DE PARAMENTS I DE JUNTS:  
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 D'ESQUERDES:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B2 - ACER EN BARRES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, 
per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de 
complir: 
Barres corrugades: 

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

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions 
que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament 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 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament 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. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes 
unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la 
D.F. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència 
de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara 
retalls, lligaments i cavalcaments. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago Bandrés Gracia 
Arquitecte del Servei del Patrimoni Arquitectònic 
 
Barcelona, 30 d’abril de 2012 
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VI 
 

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT  
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  JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT DECRET 375/88  
 

 PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT 

 
 
El plec de condicions que s'adjunta té la finalitat d'establir els criteris bàsics pel 
desenvolupament del projecte de control, a fí de complir el decret 375/88 d'1 de 
setembre de 1988 publicat en el DOG amb data 28/12/88 i desenvolupat en l'Ordre de 
13 de setembre de 1989. 
 
- L'arquitecte autor del projecte d'execució d'obres enumerarà i definirà dintre del plec 
de condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta 
execució de l'obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats a les normes 
de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l'arquitecte consideri 
precisos per la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de 
control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el 
nombre d'assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l'aplicació 
de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta 
de la Direcció Facultativa. 
 
- L'arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d'obres elaborarà dintre 
de les prescripcions contingudes al projecte d'execució un programa de control de 
qualitat, del qual haurà de donar coneixement al promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s'hauran d'especificar els components de l'obra 
que cal controlar, les classes d'assaigs, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i 
l'avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves 
complementàries en funció del contingut del projecte. 
 
- Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assaigs, anàlisis i proves 
fetes per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l'obra, 
restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en que es produeixi el 
seu acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposisició de la Direcció 
Facultativa en el termini màxim de 30 dies des del moment en que es van encarregar. 
A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a 
complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d'aconseguir el compliment 
puntual dels laboratoris i demés persones contractades a l'efecte. 
 
El retard en la realització de les obre motivat per la manca de disponibilitat dels 
resultats serà del risc exclussiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la 
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Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part dels treballs 
d'execució si considera que la seva realització sense disposar de les actes de resultats 
pot comprometre la qualitat de l'obra executada. 
 
- El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades 
en compliment del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per 
rescindir el contracte en cas d'incompliment o compliment defectuós comunicat per la 
Direcció Facultativa. 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago Bandrés Gracia 
Arquitecte del Servei del Patrimoni Arquitectònic 
 
Barcelona, 30 d’abril de 2012 
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  AIGUA PER PASTAR  
 

 PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT 

 
 
L'aigua que s'utilitzarà en l'elaboració del formigó haurà d'estar sancionada per la 
pràctica. En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, 
segons s'indica a l'article 81.2 de la EHE. 
 
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar 
els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
- Es justificarà, per part del constructor, que l'aigua utilitzada cumpleix les condicions 
exigides en l'article 81.2 de la EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé justificarà 
especialment que no altera perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt 
ni a llarg termini, segons s'indica a l'article 81.2 de la EHE. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer 
parèntesi i els criteris d'acceptació indicats a l'article 27 i 81.2.3 de la EHE: 
- Determinació del PH (UNE 7234:71) 
- Determinació de substàncies solubles (UNE 7130:58) 
- Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131:58) 
- Determinació de l'ió-clor (UNE 7178:60) 
- Determinació d'hidrats de carboni (UNE 7132:58) 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235:71) 
 
 
Anotacions: 
 
La presa de mostres es realitzarà segons UNE 7236:71 
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  ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ  
 

 PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT 

 
 
L'àrid que s'utilitzarà en l'elaboració del formigó tindrà les característiques que 
s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 
 
Tamany màxim de l'àrid:  10 mm  

 
- Quan no hi hagi experiència prèvia d'ús es realitzaran assaigs d'identificació en 
laboratori, segons s'indica a l'article 28.3 de la EHE. 
- Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 
 
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar 
els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mintjançant 
la comprovació de l'albarà.Cada càrrega d'àrid anirà acompanyada per una fulla de 
subministrament que estarà en tot moment a disposició de la Direcció de la Obra i que 
figuri com a mínim les dades especificades en 28.4 de la EHE. 
- Es justificarà, per part del constructor, que l'àrid utilitzat cumpleix les condicions 
exigides en els apartats 28.2 i 28.3 de la EHE (mitjançant assaigs de laboratori o 
experiència prèvia) o bé justificarà especialment que no altera especialment les 
propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons s'indica a l'article 28 
de la EHE. 
- En el cas d'utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats 
inestables ni compostos ferrosos, segons s'indica a l'article 28.1de la EHE. 
 
Operatius: 
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de 
posteriors comprovacions. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els 
assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el 
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primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon: 
- Tamany máxim/mínim de l´àrid (UNE EN 933-2:96)(EHE,28.2) 
- Coeficient de forma en graves (UNE 7238:71)(EHE,28.3.3) 
- Compostos de sofre (UNE EN 1744-1:99)(EHE,28.3.1) 
- Terrons d´argiles (UNE 7133:58)(EHE,28.3.1) 
- Partícules toves ( UNE 7134:58)(EHE,28.3.1) 
- Partícules de baix pes específic (UNE 7244:71)(EHE,28.3.1) 
- Contingut de materia orgánica en sorres (UNE EN1744-1:99) (EHE,28.3.1). 
- Equivalent de sorra EAV (UNE 83131:90)(EHE,28.3.1) 
- Reactivitat amb l´alcalís del ciment (UNE 146507:99,UNE 146508:99)(EHE,28.3.1) 
- Coeficient de fiabililitat en sorres ( UNE EN 1097-1:97)(EHE,28.3.2) 
- Resistencia al desgast en graves (UNE EN 1097-2:99)(EHE,28.3.2) 
- Absorció d´aigua ( UNE 83133:90, UNE 83134:90)(EHE,28.3.2) 
- Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1:99)(EHE,28.3.1) 
- Clorurs (UNE EN 1744-1:99)(EHE,28.3.1) 
- Quantitat de fins (UNE EN 933-2:96)(EHE,28.3.3) 
- Corba granulomètrica àrid fi (EHE,28.3.3) 
- Index de lloses (UNE EN 933-3:97)(EHE,28.3.3) 
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  CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ  
 

 PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT 

 
 
El ciment que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que 
s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d'acord amb 
els criteris indicats en el "Pliego para la recepción de cementos RC-97" i que, en 
resum, són els següents: 
 
Tipus de ciment: (RC-97,art 2) :  Comú  

 
Distintiu de qualitat:  AENOR 

 
 
- Criteris de definició de "remesa"," lot" i "mostra": (RC-97,art 10 i 81.1.2 EHE) o a 
definir per l'aparellador o arquitecte tècnic. 
 
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar 
els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l'albarà i el full de característiques, els quals contindran totes les 
dades indicades en l'article 9 de la RC-97 i l´art. 26.2 de la EHE. 
- Es comprovarà la documentació de la homologació, certificat de qualitat o marca CE. 
 
Operatius: 
- Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l'arribada, 
segons l'article 26.1 de la EHE. 
- Es comprovarà, per a cada partida, que el subministrament i la identificació es realitzi 
segons lo especificat en l´art. 9 de RC-97. 
- En el cas de no disposar de segell oficialment homologat, es realitzarà la presa de 
mostres corresponent als assaigs de recepció segons RC-97 taula 13 i referents a 
pèrdua al foc, residu indisoluble, principi i final d´adormiment, resistència a 
compressió, i estabilitat de volum. 
- En el cas de disposar de segell oficialment homologat, els assaigs podran 
substituirse per una copia del document d´identificació del ciment, i resultats de 
l´autocontrol. 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 308  

- En tot cas, es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s´indica en l´article 
10 de la RC-97 i el 81.1.2 de la EHE. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els 
assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el 
primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon: 
- Pèrdua al foc (UNE EN 196-2:96)(RC-97)) 
- Residu insoluble (UNE EN 196-2:96)(RC-97) 
- Principi i final d'adormiment (UNE EN 196-3:96) 
- Resistència a compressió (UNE EN 198-1:96)(RC-97) 
- Estabilitat de volum (UNE EN 196-3:96)(RC-97) 
- Proporció de sulfats (UNE EN 196-2:96) (RC 97) 
- Proporció de clorurs (UNE 80217:91)(RC-97) 
- Proporció de sulfurs (UNE EN 196-2:96)(RC-97) 
- Puzolanicitat (UNE EN 196-5:96)(RC-97) 
- Calor d'hidratació (UNE 80118/86) (RC-97) 
- Index de blancor (UNE 80117/87) (RC-97) 
- Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) (RC-97) 
- Alcálisi ( UNE 80217:91)(RC-97) 
- Alúmina (UNE 80217:91)(RC-97) 
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FORMIGÓ DE CENTRAL  

 

 PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT 

 
 
El formigó que s'utilitzarà en l'execució de l'obra procederà de central formigonera i 
tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols. És a dir: (veure EHE, art 39.2) 
 
 

- Destinació del formigó (39.2 EHE)   Voltes 
 

Designació (39.2/30.6, 28.2 i en la 
8.2.1 i 8.2.3 EHE).  

 HA-25/p/10/I 

 

Relació aigua-ciment (37.3.2 EHE)   0,65 
 

Contingut mínim de ciment (Kg/m3)   250 
 

Altres característiques:   --- 
 

- Coeficient de minoració adoptat en el 
càlcul (art. 15 EHE):  

 1.5 

 

- Control estadístic de la qualitat (art 
88 EHE):  

 A definir per l’arquitecte tècnic 

 

- Criteri de divisió de lots: (EHE,art. 
88.4 y decret 375/88 a definir per 
l'aparellador o arquitecte tècnic)  

  
A definir per l’arquitecte tècnic 

 
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar 
els controls següents: 
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CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l'albarà, el qual contindrà totes les dades indicades en l'article 69.2.9.1 
de la EHE. 
Las fulles de subministrament estarán en tot moment a disposició de la direcció de 
l´obra. 
- Es comprovarà el nivell d'homologació demanat i la Classificació de la Central que 
proposi el subministrador(88.4 EHE). 
 
Operatius: (EHE,art 82,83,84,85) 
- Es comprovarà la consistència amb la forma, freqüència i toleràncies indicades en 
l'article 83 de la EHE. 
- Es realitzaran provetes segons els articles 88 de la EHE, en el nombre necessari i 
amb el criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de 
resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de 
posteriors comprovacions. 
- Es comprovarà la documentació del nivell d´homologació sol.licitada, així com la 
vigencia de la homologació. En el cas que la central disposi de segell o marca de 
qualitat o control de producció no serà necesari realitzar el control de recepció en obra 
dels components del formigó. 
- Es comprovarà els documents especificats en 85.2 EHE.  
- Si el formigó conté cendres volants i la central de producció no disposa de segell 
oficialment homologat, serà preceptiva la realització d'assaigs previs. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 
col.locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, 
amb les indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de 
toleràncies expressats en els articles 84 EHE. 
- Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art 84) 
- Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art 84) 
 
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els 
assaigs següents, amb la metodologia i els criteris d'acceptació referenciats: 
- Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) 
- Ió-clorur total (EHE, art 30.1) 
- Densitat (UNE 83317:91) 
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  RODONS D'ACER PER A FORMIGÓ  
 

 PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT 

 
 
L´acer utilitzat com armadura passiva tindrà les característiques que s´especifica en la 
memoria, plec de condicions, pressupost i plans. És a dir: 
 
 

Designació: (EHE taula 31.2a i 31.3)   B 500 S i B 500 T 
 

Diàmetres (EHE art 31.1):   5, 8 i 15 
 

Distintiu de qualitat: (EHE, art 31.5.1)   AENOR 
 

Altres característiques:   --- 
 

- Coeficient de minoració adoptat en el 
càlcul:  

  
1,15 

 

- Control estadístic de la qualitat de 
l´acer: (EHE,art 90)  

 Normal 

 

- Criteri de divisió de lots: (EHE, art 90 
i Decret 375/88 Generalitat de 

Catalunya o a definir per l'aparellador 
o arquitecte tècnic)  

  
A definir per l’arquitecte tècnic 

 
 
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l'obra establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris 
per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
- Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la 
comanda, l'albarà i allò especificat en el projecte. 
- Es sol.licitarà, per a cada subministrament i tipus d'acer, el certificat específic 
d´adherència i per cada partida els resultats dels assaigs de composició química, 
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mecánica, i geomètrica (art. 31.2 i 31.5.2 EHE). 
- En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzarà les determinacions 
necessaries per lot, amb l´objectiu de verificar el gravat de les marques d´identificació 
(fabricant i designació), segons s´indica en l´article 31.1,EHE. 
- En cas d'un acer un amb distintiu reconegut o un CC-EHE (art.1 EHE) es solicitaran 
els comprovants que acrediten la seva vigencia. 
 
Operatius:  
- Es comprovarà per a cada partida les marques d´identificació de l´acer,(UNE 
36068:94) en barres corrugades i etiqueta d´identificació (UNE 36092-1:96) en malles 
electrosoldades, segons informes tècnics (UNE 36811:98 i 36821:96)(art 31.2 EHE). 
- Es realitzarà les determinacions necessaries per lot, amb l´objectiu de  verificar que 
la secció equivalent cumpleix les especificacions de l´article 31.2 de la EHE. 
- En barres corrugades, es realitzarán les determinacions necessaries per lot, amb 
l´objectiu de verificar que les característiques dels ressalts s´ajusten a les variacions 
consignades obligatoriament en el certificat d´adherència, segons s´indica en l´article 
31.2,EHE. 
En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzarà les determinacions per lot, 
amb l´objectiu de verificar el gravat de les marques d´identificació (fabricant i 
designació) , segons s´indica en l'article 31.2 de la EHE. 
- Es realitzarà la presa mostres necessaria per la possible realització de posteriors 
assaigs de comprovació. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 
col.locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, 
amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació 
indicats en el segon, atenint-se sempre a les indicacions dels articles 90 de la EHE 
- Adherència per flexió (UNE 36740:98)(EHE art 90,5)   
- Límit elàstic, carga de ruptura i allargament (UNE 7474-1:92 i UNE 7326:88)(EHE 
90.5) 
- Secció equivalent (EHE art 90.3 i 90.2)(EHE art90.5) 
- Doblegat-desdoblegat (UNE 36461:80 i UNE 7472:89) 
- Doblegat (UNE 7472:89) ( EHE art 90.2, 90.3 i 90.5)   
- Característiques geométriques dels ressalts (EHE 90.3.1 i 90.3.2)(EHE art 90.5) 
- Assaigs de soldatge (EHE art 90.4) (EHE art 90.5) 
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  IMPERMEABILITZACIÓ  
 

 PROGRAMA DE CONTROL 

 
 
Es realitzaran les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 
metodologia i els criteris d’acceptació dels assaigs i normes referenciades. 
 
- Comprovació de l’estanquitat de les unions entre làmines impermeables del mateix 

tipus. 
- Inspecció de la soldadura amb tensòmetre de camp entre làmines impermeables 

del mateix tipus. 
- Determinació de la resistència a microorganismes d’una mostra de làmina, segons 

la norma UNE_EN ISO 846. 
- Extracció d’una mostra d’unió soldada entre làmines impermeabilitzants. 
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VI.1 
 

PRESSUPOST 
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  Pressupost del Programa de Control  
 

 PROGRAMA DE CONTROL 
 
CONTROL DEL FORMIGÓ 
 

Codi  
del 

Material 

  
DESCRIPCIÓ DE L’ASSAIG 

 

  
Quantitat 

  
Preu unitari 

  
PREU TOTAL 

 
 
J0607608 
 
 
 
 
 
 
J0608405 
 
 
 
 
J060D10C 
 
 
 
 
 
 

  
Mostreig, realització de con d’Abrams, 
elaboració de les provetes, cura, 
recapçament i assaig a compressió d’una 
sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 
cm, segons la norma UNE 83-300, UNE 83-
301 1R, UNE 83-304 i UNE 83-313 
 
Cura i assaig a tracció indirecta (assaig 
Brasiler) d’una proveta cilíndrica de 15x30 
cm, segons la norma UNE 83-301-91 1R i 
UNE-83-306-85 
 
Reconeixement escleromètric en un punt 
(Índex de rebot), per a estudi de la qualitat 
d’un formigó endurit, segons la norma UNE 
83-307 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
6 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

80,28 
 
 
 
 

25,49 
 
 
 
 

5,12 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

240,84 
 
 
 
 

152,94 
 
 
 
 

30,72 
 
 

 
 

 
 
TOTAL ACUMULAT euros:                                                                                424,50 
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 Pressupost del Programa de Control  
 

 PROGRAMA DE CONTROL 
 
CONTROL DE LA IMPERMEABILITZACIÓ 
 

Codi  
del 

Material 

  
DESCRIPCIÓ DE L’ASSAIG 

 

  
Quantitat 

  
Preu unitari 

  
PREU TOTAL 

 
 
J7V1N600 
 
 
J7V1P600 
 
 
 
J700K50P 
 
 
 
J700L50M 
 
 
 
J700Q700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Comprovació de l’estanquitat de les unions 
entre làmines impermeables del mateix tipus 
 
Inspecció de la soladadura amb tensòmetre 
de camp entre làmines impermeables del 
mateix tipus 
 
Determinació de la resistència a la perforació 
per arrels d’una mostra de làmina, segons la 
norma UNE 53-420 
 
Determinació de la resistència a 
microorganismes d’una mostra de làmina, 
segons la norma UNE_EN ISO 846 
 
Extracció d’una mostra d’unió soldada entre 
lámines impermeabilitzants 
 
 
 
 

  
 
6 
 
 
 
6 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 

17,95 
 
 
 

17,39 
 
 
 

21,32 
 
 
 

40,81 
 
 

8,42 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

107,70 
 
 
 

104,34 
 
 
 

21,32 
 
 
 

40,81 
 
 

8,42 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
PRESSUPOST CONTROL IMPERMEABILITZACIÓ euros:                              282,59                              
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  Pressupost del Programa de Control  

 

 PROGRAMA DE CONTROL 
 
  RESUM DEL PRESSUPOST 
 
  

CAPÍTOL 
 

  
PREU TOTAL 

 
 
 

 
 
CONTROL DE QUALITAT DEL FORMIGÓ 
 
CONTROL DE QUALITAT DE LA IMPERMEABILITZACIÓ 
 

 
 
 
 
 

 
 

424,50 
 

282,59 
 

 

 
TOTAL PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT euros:                              707,09  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Santiago Bandrés Gracia 
   Arquitecte del Servei del Patrimoni Arquitectònic 
 
   Barcelona, 30 d’abril de 2012 
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VII 
 

MEMÒRIA DE RESIDUS 
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Fitxa d’aplicació del decret 201/94 sobre l’avaluació dels RESIDUS en l’EDIFICACIÓ. 
 
Tècnic:  Santiago Bandrés Gracia 
 

 
Situació:  Monestir de Sant Pere de Casserres             Localitat:  Les Masies de Roda (Osona) 
 
Descripció:  Restauració de cobertes de l’ala de llevant, consolidació de murs de l’entorn i millora del conjunt del       
                      monestir de Sant Pere de Casserres. 

 
 
 
Avaluació dels residus d’ENDERROC  
 

 

1 

 
MONUMENT HISTÒRICO-ARTÍSTIC. 
Desmuntatge de coberta de lloses de pedra i rajola. Desmuntatge parcial de murs de pedra 
de l’entorn, per a la seva consolidació i restitució. Desmuntatge parcial, amb numeració dels 
carreus per a la seva consolidació i restitució, de murs de les restes arqueològiques de l’antic 
forn del monestir. 
 

 
 

Superfície  
 

 277 m2 
 

VOLUM REAL VOLUM APARENT PES  
Materials m3 m3 m3           kg/m3                  kg 
 
Obra de fàbrica 
 
Formigons i morters 
 
Petris 
 
Metalls 
 
Altres 
 

 
3,658 

 
                   9,600 

 
                   1,752 

 
  - 
 

  - 

 
4,390 

 
                 11,520 

 
                   2,102 

 
  - 

 
  - 

 

 
3,658    x  1.600  =         5.853 
 
9,600    x  2.200  =       21.120 
 
1,752    x  2.800  =         4.906 
 
                                              - 
 
                                              - 

 
TOTAL 
 

 
              15,010 

 
             18,012 

 
31.879 
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Fitxa d’aplicació del decret 201/94 sobre l’avaluació dels RESIDUS en l’EDIFICACIÓ. 
 
Tècnic:  Santiago Bandrés Gracia 
 

 
Situació:  Monestir de Sant Pere de Casserres             Localitat:  Les Masies de Roda (Osona) 
 
Descripció:  Restauració de cobertes de l’ala de llevant, consolidació de murs de l’entorn i millora del conjunt del  
                      monestir de Sant Pere de Casserres. 

 
 
 
Avaluació dels residus de CONSTRUCCIÓ 
 

 

2 

 
MONUMENT HISTÒRICO-ARTÍSTIC. 
Impermeabilització de la coberta, prèvia formació de pendents amb formigó armat amb malla 
electrosoldada. Reconstrucció de la coberta amb lloses de pedra orginalsi teules àrabs de 
recuperació, prèvia formació de capa de protecció sobre la impermeabilització, amb formigó 
lleugerament armat amb malla electrosoldada. Consolidació de murs de pedra de l’entorn i de 
les restes arqueològiques de l’antic forn del monestir. Tractament cromàtic de les lloses de 
pedra noves, amb pintura mineral de silicat de potassi pur i consolidant-diluent de silicat pur.  
 

 
 
 

Superfície  
 

 756 m2 
 

VOLUM REAL VOLUM APARENT PES  
Materials m3 m3 m3           kg/m3                  kg 
 
Obra de fàbrica 
 
Formigons i morters 
 
Petris 
 
Metalls 
 
Fustes 
 
Plàstics 
 
Betums 
 
Altres 
 

 
0,960 

 
2,880 

 
                   0,960 

 
0,096 

 
- 
 

0,100 
 

0,100 
 

1,000 
 

 
1,152 

 
3,456 

 
                   1,152 
 

0,115 
 
- 
 

0,120 
 

0,120 
 

1,200 

 
0,960    x  1.600  =         1.536 
 
2,880    x  2.200  =         6.336 
 
0,960    x  2.800  =         2.688 
 
0,096    x  7.850  =            754 
 
                                              - 
 
0,100    x  2.100  =            210 
 
0,100    x  1.300  =            130 
 
1,000    x  1.700  =         1.700 

 
TOTAL 
 

 
                6,096 

 
                7,315 

 
13.354 

 
 
 
 
 
 
 
 



Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Servei del Patrimoni Arquitectònic 

 321  

 
Fitxa d’aplicació del decret 201/94 sobre l’avaluació dels RESIDUS en l’EDIFICACIÓ. 
 
Tècnic:  Santiago Bandrés Gracia 
 

 
Situació:  Monestir de Sant Pere de Casserres             Localitat:  Les Masies de Roda (Osona) 
 
Descripció:  Restauració de cobertes de l’ala de llevant, consolidació de murs de l’entorn i millora del conjunt del 
monestir de Sant Pere de Casserres. 

 
 
MEMÒRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
Compliment del decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció. 

 
 
 
1. AVALUACIÓ DEL VOLUM I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS:  
 
 
- RESIDUS D’ENDERROCAMENT:               VOLUM REAL TOTAL:                                           15,010 m3      
                                                                        VOLUM APARENT TOTAL:                                   18,012 m3 
                                                                        PES TOTAL                                                             31.879 kg 
 
- RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ:                   VOLUM REAL TOTAL:                                             6,096 m3      
                                                                        VOLUM APARENT TOTAL:                                     7,315 m3 
                                                                        PES TOTAL                                                             13.354 kg 
 
 
2. GESTIÓ DELS RESIDUS:  
 
(REUTILITZACIÓ, RECICLATGE, DISPOSICIÓ EN ABOCADOR ESPECÍFIC I/O DISPOSICIÓ EN 
ABOCAMENT NO ESPECÍFIC). 
 
Els residus s’abocaran en el següent dipòsit controlat per a runes, terres i residus de la construcció, 
autoritzat per la Junta de Residus: 
 
Dipòsit:               Dipòsit controlat de Manlleu 
Municipi:             Manlleu 
Comarca:           Osona 
Adreça:               Pla del Pedrís, s/n 
Titular:                GESTORA INTEGRAL DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ, SL 
Tel.:                    93 414 74 88 
 
 
 
 
 
 
Santiago Bandrés i Gracia 
Arquitecte del Servei del Patrimoni Arquitectònic 
 
Barcelona, 30 d’abril de 2012 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 




