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2. DADES GENERALS

2.1. Identificació i objecte

Títol: Reparació coberta vestuaris del camp de futbol

Objecte: Reparació de la coberta del camp de futbol, retirada de les plaques de

fibrociment i instal·lació de panel «sandwich».

Emplaçament: Av. Tibidabo s/n - 08214 Badia del Vallès

Ús: Centre esportiu

Ref. Cadastral: 6166001DF2966N0001ZR

2.2. Agents del projecte

Promotor: Ajuntament de Badia del Vallès NIF: P0831200A

Av. de Burgos, s/n - 08214 Badia del Vallès

Projectista: Ajuntament de Badia del Vallès NIF: P0831200A

Serveis Tècnics Municipals

Av. de Burgos, s/n - 08214 Badia del Vallès
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3. MEMÒRIA

3.1. Informació prèvia: antecedents i condicionants

L’objecte d’aquesta actuació es refereix a l’arranjament de la coberta dels vestuaris del camp de

futbol, és a dir, a la substitució de la coberta existent de plaques d’amiant-ciment i la instal·lació de

la nova coberta de xapa.

L’espai de l’actuació s’ha de sotmetre a una transformació deguda principalment al mal estat de
la coberta.

Els elements a retirar amb contingut d’amiant són les plaques de la coberta dels vestuaris del

camp de  futbol  i,  posterior  reemplaçament  per  una  coberta  de  xapa/panel  «sandwich»,  amb

panells prefabricats composts de dues làmines d'acer galvanitzat i  pre-pintat,  unides per nucli

d'escuma rígida de poliuretà (PUR) o poliisocianurato (PIR), amb una junta mascle i femella, gruix

del panell de 30 mm. Inclosos les rematades laterals i lliuraments amb façana, tenint en compte les

connexions a la  canal i  als baixants de recollides d’aigües pluvials, que es van substituir  pel

personal de manteniment en els últims mesos.

3.2. Urgència de l’actuació i execució

L’estat actual de la coberta presenta zones concretes on s’ha d’actuar d’urgència per l’estat de les

plaques de fibrociment. 

A més de ser per causes mediambientals, els motius de la necessitat de l’actuació al més aviat

possible,  són per causes de caràcter social  i  sanitari,  per la gran afluència de persones que

participen d’aquesta activitat durant nou mesos a l’any.

Badia del Vallès, novembre 2021

Serveis Tècnics Municipals
AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
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4. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

La memòria inclou un Estudi de Gestió de Residus per tal de donar compliment al “Real Decreto

105/2008, regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició”, d’àmbit estatal,

i a la normativa autonòmica composta pel “Decret 89/2010, pel qual s’aprova el programa de gestió

de residus de la construcció de Catalunya i es regula la producció i  gestió dels residus de la

construcció i demolició” i el “Decret 21/2006, d’Ecoeficiència”.

Els  residus  es  separaran  en  les  següents  fraccions  quan,  de  forma  individualitzada  per  a

cadascuna de les fraccions.

Previsió tonelades material amb contingut d’amiant: 4,5 T

Els residus d’amiant, residu perillós, s’embalaran en material plàstic de suficient resistència o en

saques de doble envolupant, serigrafiades amb la senyalització d’amiant. Tot el material d’un sol

ús tal com filtres, granotes, mascaretes, etc. es consideraran com a residus d’amiant. Es recolliran

i gestionaran separats de la resta de residus que es puguin generar. 

Tant el transport com el tractament dels residus es realitzarà d’acord amb la Llei 10/98 de Residus.

Els residus d’amiant es consideren especials i es transportaran de manera que no es produeixin

trencaments  de  les  peces,  que  poden  alliberar  fibres  d’amiant,  mitjançant  una  empresa

especialitzada en aquest tipus de residu i degudament inscrita en el Registre de Transportistes, a

un gestor de residus autoritzat.

L’empresa contractista durà un registre de quantitats dels residus generats en obra que, juntament

amb els fulls de seguiment i acceptació de residus, restaran a la disposició del tècnic d’obra, quan

aquest ho sol·liciti.

Badia del Vallès, novembre 2021

Serveis Tècnics Municipals
AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
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5. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Total desamiantat i nova coberta tipus «sandwich»: 18.144,85 €, 3.810,42 € d’IVA i total de l’obra

de 22.955,26 €.

Badia del Vallès, novembre 2021

Serveis Tècnics Municipals
AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS



Retirada de les plaques de fibrociment de la coberta dels vestuaris del camp de futbol

PRESSUPOST Data: 18/11/21 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost RETIRADA AMIANT COBERTA

Capítol 01 DESAMIANTAT

1 EAMIANT0001 m2 Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant i
elements de fixació, subjecta mecànicament sobre corretja estructural
a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a una aigua amb un
pendent mitjà del 30%, per a una superfície mitjana a desmuntar
d'entre 201 i 500 m²; plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques
amb mitjans i equips adequats i càrrega mecànica del material
desmuntat sobre camió o contenidor. Incloses els mesuraments
personals i ambientals.

24,30 230,000 5.589,00

TOTAL Capítol 01.01 5.589,00

Obra 01 Pressupost RETIRADA AMIANT COBERTA

Capítol 02 TRANSPORT DE RESIDUS

1 E2R440E0 pa Manipulació, càrrega i transport dels residus d'amiant, reunint els
requisits establerts en la normativa vigent de Seguretat i Higiene en el
treball, a causa del compliment de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, en aplicació directa a aquest residu.

607,93 1,000 607,93

TOTAL Capítol 01.02 607,93

Obra 01 Pressupost RETIRADA AMIANT COBERTA

Capítol 03 TRACTAMENT DE RESIDUS

1 G2RA7FD1 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0.9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,17 4.500,000 765,00

TOTAL Capítol 01.03 765,00

EUR



Retirada de les plaques de fibrociment de la coberta dels vestuaris del camp de futbol

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 6.961,93

6 % Benefici industrial SOBRE 6.961,93............................................................................ 417,72

13 % Despeses generals SOBRE 6.961,93........................................................................ 905,05

Subtotal 8.284,70

21 % IVA SOBRE 8.284,70................................................................................................. 1.739,79

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 10.024,49

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DEU MIL VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS )



Nova coberta de xapa en els vestuaris del camp de futbol

PRESSUPOST Data: 18/11/21 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost COBERTA XAPA VESTUARIS

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 EB71UE20 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal,
fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

200,24 1,000 200,24

2 EB71UC20 m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0,
homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat
als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat

1,65 50,000 82,50

3 EPREVIS0001 pa Treballs previs de repàs d'entregues amb façanes, repicat de possibles
mimbells i gestió de residus.

650,00 1,000 650,00

TOTAL Capítol 01.01 932,74

Obra 01 Pressupost COBERTA XAPA VESTUARIS

Capítol 02 COBERTA XAPA

1 EG2DB3D9 m2 Subministrament i col·locació de coberta amb panells prefabricats
composts de dues làmines d'acer galvanitzat i pre-pintat, unides per
nucli d'escuma rígida de poliuretà (PUR) o poliisocianurato (PIR),
formant un element tipus ´´sandwich´´ amb una junta mascle i femella.
Gruix del panell de 30 mm. Inclosos les rematades laterals i
lliuraments amb façana.

31,97 230,000 7.353,10

TOTAL Capítol 01.02 7.353,10

EUR



Nova coberta de xapa en els vestuaris del camp de futbol

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 8.285,84

6 % Benefici industrial SOBRE 8.285,84............................................................................ 497,15

13 % Despeses generals SOBRE 8.285,84........................................................................ 1.077,16

Subtotal 9.860,15

21 % IVA SOBRE 9.860,15................................................................................................. 2.070,63

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 11.930,78

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( ONZE MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS )
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6. NORMATIVA APLICABLE

En  aquest  projecte  s’han  observat  totes  les  normes  vigents  aplicables  sobre  construcció,

especialment el El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre

redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", així com totes les normes de la

presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

Per aquest motiu es considera convenient que la memòria tingui un paràgraf que faci al·lusió a

l’esmenat Decret i especifiqui que en el projecte s’han observat les normes vigents aplicables

sobre construcció.

El  marc normatiu actual  de l’edificació es basa en la Llei  d’Ordenació de l’Edificació,  que es

desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i

disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text

legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques

dels productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de

dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els

Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.

En aquest document d’ajuda, la normativa tècnica s’ha estructurat ordenada per normativa tècnica

general  de  l’edificació,  sistemes  constructius  i  finalment  documentació  complementària  del

projecte, com la certificació energètica o el control de qualitat.

NORMATIVA GENERALS                                       

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

Ley  38/1999  (BOE:  06/11/99),modificació:  Ley  52/2002,(BOE  31/12/02).  Modificada  pels

Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105

CódigoTécnico de la Edificación,CTE

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat  per RD 1371/2007 (BOE

23/10/2007),  Orden  VIV  984/2009  (BOE  23/4/2009)  i  les  seves  correccions  d’errades  (BOE

20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria

d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

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

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

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

O 9/6/1971 (BOE:  17/6/71)  correcció d’errors  (BOE: 6/7/71)  modificada per l’O.  14/6/71(BOE:

24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de març 
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Certificado final de dirección de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07)

CONTROL DE QUALITAT  

CódigoTécnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat  per RD 1371/2007 (BOE

23/10/2007),  Orden  VIV  984/2009  (BOE  23/4/2009)  i  les  seves  correccions  d’errades  (BOE

20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria

d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)

GESTIÓ DE RESIDUS I ENDERROCS  

Text refós de la Llei reguladora dels residus

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

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

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

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la

producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcción

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

Residuos y sueloscontaminados

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Badia del Vallès, novembre 2021

Serveis Tècnics Municipals
AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
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7. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

7.1. Dades generals de l’obra

Tipus d’obra  

L’objecte dels treballs és la reparació de la coberta dels vestuaris del camp de futbol retirada de les

plaques de fibrociment de la coberta dels vestuaris del camp de futbol de Badia del Vallès i la

instal·lació de una nova coberta amb panel «sandwich».

El centre esportiu es troba situat a l’avinguda Tibidabo, s/n, de Badia del Vallès.

Agents del projecte  

Promotor: Ajuntament de Badia del Vallès NIF: P0831200A

Av. de Burgos, s/n - 08214 Badia del Vallès

Projectista: Ajuntament de Badia del Vallès NIF: P0831200A

Serveis Tècnics Municipals

Av. de Burgos, s/n - 08214 Badia del Vallès

Redactor EBSS: Ajuntament de Badia del Vallès NIF: P0831200A

Sandra Mota Nogales. Arquitecta Tècnica Municipal 

Av. de Burgos, s/n - 08214 Badia del Vallès

7.2. Compliment del RD 1626/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions

mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció

Generalitats  

En compliment del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre de 1997, publicat en el BOE ne: 256 a 25

d'Octubre de 1997, per el que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut a les

obres en construcció.

En el supòsit d'obres amb pressupost per contracta sigui igual o més gran de 450.759,00 €, que

contempli en alguns moments més de vint persones simultàniament, quan la suma dels dies de

treball pel conjunt de treballadors hagi de ser de més de 500, o bé quan les obres siguin a túnels,

galeries o de conduccions soterrades, caldrà que es redacti un "Estudi de Seguretat i Salut".

En qualsevol altre cas caldrà la redacció d'un "Estudi bàsic de Seguretat i de Salut".

Introducció  

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions

respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per

efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs

posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves

obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
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d’acord  amb  el  Reial  Decret  1627/1997  de  24  d’octubre,  pel  qual  s’estableixen  disposicions

mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a l'art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha

d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i

complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de

Seguretat i Salut durant l’execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas

d’obres  de  les  Administracions  Públiques  s'haurà  de  sotmetre  a  l'aprovació  d'aquesta

Administració.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes

hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de

seguretat i salut a l’obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral

competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. Les obres amb contingut en amiant

son comunicades al Departament de treball 48h abans el seu inici.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció

Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà

aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al

contractista, subcontractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les

seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è).

7.3. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra

L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en

l'art. 15è de la "Ley de Prevención de RiesgosLaborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant

l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats:

a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.

b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves

condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

d) El  manteniment,  el  control  previ  a la posada en servei  i  el  control  periòdic de les

instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els

defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes.

h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s'haurà de

dedicar a les diferents feines o fases del treball.
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i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es

realitzi a l’obra o a prop de l’obra.

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

1 . L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb

els següents principis generals:

a) Evitar riscos.

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

c) Combatre els riscos a l’origen.

2 . d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs

de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i  de producció, per tal de redu s

addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran

adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels

que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

3 . Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit

de  cobertura  la  previsió  de  riscos  derivats  del  treball,  l’empresa  respecte  dels  seus

treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives

respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

7.4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 1627/1997)

 Treballs  amb  riscos  especialment  greus  de  sepultament,  enfonsament  o  caiguda

d'altura,  per  les  particulars  característiques  de  l'activitat  desenvolupada,  els

procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial

gravetat,  o  pels  quals  la  vigilància  específica  de  la  salut  dels  treballadors  sigui

legalment exigible

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui

a la delimitació de zones controlades o vigilades

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres

subterranis Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats
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7.5. Mesures de prevenció i protecció

Com a criteri  general prevaldran les proteccions col·lectives davant de les individuals. A més,

hauran de mantenir-se en bon estat de conservació els mitjans auxiliars , la maquinària i les eines

de treball. D'altra banda, els mitjans de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa

vigent.

Els equips de treball i els equips de protecció seran adequats a l’activitat que hagi de realitzar-se

amb ells i  estaran convenientment adequats a tal  efecte,  per tal de garantir  la protecció dels

treballadors durant el seu ús i la reducció al mínim dels riscos existents.

Es proporcionarà als treballadors informació i  instruccions necessàries sobre restriccions d’ús,

utilització, conservació i manteniment dels equips de treball i mitjans de protecció, per a que el seu

ús es realitzi sense risc per als operaris.

En qualsevol cas, els mitjans de protecció, tant individuals com col·lectius, compliran amb allò

establert en el punt 2, Condicions dels Mitjans de Protecció, del Plec de Condicions de l’EBSS.

Mesures de protecció col·lectiva  

 Organització i planificació de l’obra per evitar interferències entre les diferents feines i

circulacions dins l’obra.

 Senyalització de seguretat i de les zones de perill.

 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de

l'obra com en relació amb els vials exteriors 

 Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

 Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants

 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

 Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes) 

 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

 Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 Guia per cinturons de seguretat subjectes a estructura estable.

 Extintors portàtils.

 Zones de treball netes i ordenades; no s’emmagatzemaran runes en zones de pas.
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Mesures de protecció individual  

Tots els elements de protecció personal tindran el marcat de qualitat i homologació europea CE i

compliran amb els requeriments establerts pel Real Decret 773/1997 sobre Disposicions mínimes

de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’Equips de Protecció Individual.

Tot EPO s’ajustarà a les Normes d’Homologació del Ministeri de Treball, sempre que existeixi en el

mateix mercat. En els casos que no existeixi norma d'homologació oficial, les peces seran de

qualitat adequada a les seves respectives prestacions.

Proteccions generals

 Casc de protecció

 Roba de treball

 Botes amb puntera i sola reforçada i antilliscant

 Guants de protecció

 Ulleres de protecció

 Mascareta

 Roba impermeable

Proteccions personals per a tasques específiques 

 Pantalla de protecció de sustentació manual

 Guants de cuir de màniga llarga, maniguets de cuir

 Polaines i mandil de soldador

 Cinturó de seguretat

 Cinturó de protecció del tronc

Proteccions personals per a les tasques de retirada de fibrociment

 Mascaretes autofiltrants FFP3 contra partícules, d’un sol ús

 Roba de treball contra partícules, amb caputxa, sense butxaques ni costures de tipus 5,

d'un sol ús

 Guants de nitril, d’un sol ús

Mesures de protecció a tercers  

 Tancament i senyalització a l’obra.

 Preveure el sistema de circulació de vehicles en relació amb els vials exteriors.

 Es senyalitzaran els accessos a la zona de treball. Es col·locaran rètols que prohibeixin

l'entrada a persones i vehicles aliens a l'obra.

 Es disposaran dels elements necessaris de contenció de vianants i del transit aliens a

l'obra.
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 Es preveurà el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació

als vials exteriors.

 Immobilització de camions mitjançant falques i / o topalls durant les tasques de càrrega

i descàrrega.

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements

(subsòl, edificacions veïnes).

 Protecció de buits i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

7.6. Identificació i prevenció de riscos

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a

l’annex IV  del  Reial  Decret  1627/1997 de  24 d’octubre,  s’enumeren  a  continuació  els  riscos

particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot

el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines.

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls,

cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball

que es realitzi.  A més, s'ha de tenir  en compte les possibles repercussions a les estructures

d’edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors

(reparació, manteniment...).

7.6.1. DESAMIANTAT      

Definició  

Com a desamiantat entenem el procés de retirada de material de  fibrociment que conté amiant no

friable.   

L’activitat  de  desamiantat  en  aquest  cas,  comporta  bàsicament,  la  senyalització  de  la  zona,

retirada de plaques de fibrociment desancorant les fixacions de manera manual i ensacat de les

plaques de  fibrociment  en  saques de  doble  evolvent  degudament  senyalitzades o  plàstic  de

suficient resistència mecànica identificat correctament.

Les tasques es realitzaran des de l'interior de l'edificació emprant plataforma elevadora, bastida,

etc. o des de coberta en tot cas emprant els sistemes de seguretat adients.

Per a realitzar les tasques de desamiantat és imprescindible considerar l’equip humà necessari:

 Operaris  especialitzats  per  desenvolupar  les  tasques,  que  disposen de la  formació

necessària del lloc de treball específic per a treballs amb amiant, així com les revisions

mèdiques i plaques que tòrax en vigor, que els fan aptes per a treballar amb residus.

Els recursos tècnics per realitzar les tasques de desamiantat serà: cabina de desamiantat que els

operaris utilitzen per canviar-se, posar-se les proteccions individuals, netejar-se.... 
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Relació de riscos i la seva avaluació  

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel

Departament de Treball  de la Generalitat,  considerant a cada activitat només els Riscos més

importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte; la probabilitat és la possibilitat que es

materialitzi  el  Risc,  i  la  Gravetat  (severitat)  és  la  conseqüència  normalment  esperada  de  la

materialització del Risc.

En  la  confecció  del  Pla  de  Seguretat  i  Condicions  de  Salut,  aquesta  avaluació  podrà  ser

modificada  en  funció  de  la  tecnologia  que  aporti  l’empresa  constructora  o  empreses  que

intervinguin en el procés, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar

o en el seu cas controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que

es desenvolupen a continuació.

Normes de seguretat  

El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics,

així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la

major seguretat possible.

El personal emprat en l’execució de l’obra serà especialista i coneixedor dels sistemes a posar en

pràctica.

Posada a punt de l’obra per a realitzar aquesta activitat

 Es delimitarà la zona de treball perimetralment amb cintes i/o tanques mòbils  

 Es restringirà l’accés a la zona de treball a les persones no autoritzades expressament.

 Les senyals portaran escrit: “ prohibit el pas a personal no autoritzat - Amiant”
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 Els recipients destinats al transport i emmagatzematge d’amiant, residus o material que

continguin s’hauran d’etiquetar avisant-ho. 

 Tota la senyalització es realitzarà d’acord a l’establer al R.D. 485/1997 de 14 d’abril

sobre disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut en el treball.

 Atesos  els  treballs  que  es  desenvolupen  s’han  d’assegurar  que  la  cabina  de

descontaminació - vestuari estigui correctament instal·lada i en bon funcionament.   

Procés

 Els espais de treball han d’estar senyalitzats i delimitats

 Es disposarà de caseta de descontaminació composada de dos vestuaris, separats per

dutxes . S’utilitzarà la mateixa de forma adequada. Cada vegada que un treballador

surti de la zona de treball, haurà de realitzar el procés complert de descontaminació. 

 Es disposarà de mascaretes adequades ( FFP3) davant del risc de inhalació de fibres

d’amiant quan es treballi retirant materials que el contenen. 

 S’utilitzarà roba especial, vestits antipartícula amb caputxa,  que eviti la disposició de

partícules a la roba de treball  i  així prevenir la seva posterior inhalació. S’utilitzaran

guants

 S’haurà d’impregnar la superfície dels materials amb líquid encapsulant per a evitar la

dispersió de les fibres a  l’ambient.

 No s’utilitzaran eines de treball que puguin generar pols ( evita l’ús d’eines mecàniques,

especialment les que realitzen processos rotatius)

 El material s’aplegarà repartit pels faldons, evitant sobrecàrregues.

 Es garantirà un accés segur a la coberta.

 Els materials es baixaran mitjançant plataformes via ganxo de la grua, sense trencar

els paquets.

 En cas de ser necessari el trencament dels materials que contenen amiant, s’utilitzaran

sistemes tipus glove-bag o aspiradors de filtre absolut, escollint sempre el més adequat

depenent de les circumstàncies.

 Una  vegada  finalitzat  el  treball  s’hauran  de  seguir  els  passos  més  adequats  de

descontaminació, higiene i eliminació dels vestits i residus.

 Es paralitzaran els treballs sobre les cobertes quan els vents siguin superiors a 60

km/h, o hi hagi pluja, gelades o neu.

Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització  

Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben

constituïdes per:

 Tanques mòbils i cinta de senyalització

Senyalització de seguretat específica per a treballs amb amiant:
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 Senyal de prohibit  el pas a personal no autoritzat, treballs amb amiant.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la

normativa ressenyada en aquesta activitat:

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

 Senyal d’advertència de risc elèctric.

 Senyal d’advertència de perill en general.

 Senyal de prohibit  el pas als vianants.

 Senyal de protecció obligatòria del cap.

 Senyal de protecció obligatòria de la cara.

 Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.

 Senyal de protecció obligatòria del cos.

 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.

Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres   elements  de  protecció,  es

col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al

Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD

1627/1997)

Relació d’equips de protecció individual  

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

 Mascareta autofiltrant FFP3

 Vestit de treball amb caputxa

 Ulleres antiprojeccions

 Cascos.

 Botes de seguretat.

 Guants de protecció

 Arnés de seguretat
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Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres  elements  de  protecció,  seran

proporcionats   als  treballadors  dels  mateixos,  reflectint-los  en  el  Pla  de  Seguretat  i

condicions de Salut que ha de  realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1992, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

Pla de Treball Genèric per a tasques amb risc d'amiant  

La  relació  de  riscos  i  la  seva  avaluació,  les  normes  de  seguretat,  el  sistemes  de  protecció

col·lectiva  i  senyalització,  la  relació  d’equips  de  protecció  individual,  el  procediment  per  a

l’avaluació i  control  de l’ambient  de treball,  característiques de la caseta de descontaminació,

gestió de residus, etc.,  entre d’altres, s’especifiquen al Pla Genèric de Treball per a la retirada de

fibrociment.

L’empresa disposarà del corresponent Pla Genèric de Treball, aprovat pel Departament de Treball

de la Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials, Secció de seguretat i Salut, així com de la

resolució  d’aprovació  del  Pla  per  part  dels  Serveis  Territorials  del  Departament  de  Treball  i

Indústria corresponents.

7.6.2. INSTAL·LACIONS PER A FLUÏDS      

Definició  

Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes,

vàlvules,  comptadors,  etc.),  conduccions  (muntants),  distribució  per  plantes  i  aparells  pel

subministrament i consum.

Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes.

Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors,

etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum.

Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure

l’aigua calenta, no superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental

mitjançant la radiació tèrmica dels radiadors.

Descripció  

Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids:

 Les  connectades  a  una  xarxa  de  subministrament  o  evacuació  pública:  aigua,

sanejament i gas.

 Les que són totalment independents: calefacció.

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels

materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec

de material a un espai predeterminat tancat (cables, tubs, etc.). 

Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà

següent:
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 Lampistes.

 Paletes.

 Operari que realitza les regates.

També  serà  necessari  tenir  en  compte  els  mitjans  auxiliars  necessaris  per  dur  a  terme  la

realització de la instal·lació:

 Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora,

escala de mà, passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc.

 Eines  manuals:  comprovant  de  tensió  (voltímetre),  pistola  fixa-claus,  perforadora

portàtil, màquina per fer regates (regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora

angular, etc.

Relació de riscos i la seva avaluació  

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel

Departament de Treball  de la Generalitat,  considerant a cada activitat només els Riscos més

importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte; la probabilitat és la possibilitat que es

materialitzi  el  Risc,  i  la  Gravetat  (severitat)  és  la  conseqüència  normalment  esperada  de  la

materialització del Risc.

En  la  confecció  del  Pla  de  Seguretat  i  Condicions  de  Salut,  aquesta  avaluació  podrà  ser

modificada  en  funció  de  la  tecnologia  que  aporti  l’empresa  constructora  o  empreses  que

intervinguin en el procés, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar

o en el seu cas controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que

es desenvolupen a continuació.

RISCOS Probabilitat Gravetat
Avaluació
del Risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRÍTIC

3.-Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRÍTIC

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM

5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT

7.-Cops contra objectes immòbils. MITJA LLEU BAIX

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. MITJA GREU MIG

9.-Cops amb objectes o eines. MITJA LLEU BAIX

10.-Projecció de fragments o partícules. MITJA LLEU BAIX

13.-Sobreesforços. MITJA GREU MIG

15.-Contactes tèrmics. BAIXA GREU BAIX

16.-Contactes elèctrics. MITJA GREU MIG

19.-Exposició a radiacions. MITJA GREU MIG

20.-Explosions. BAIXA MOLT  GREU MIG

21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX

28.-Malalties causades per agents físics. MITJA GREU MIG

OBSERVACIONS:
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(3) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases.

(8) Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta.

(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus.

(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador.

(28) Risc causat per  les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de

la màquina de fer regates.

Nor  mes de seguretat      

El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics,

així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la

major seguretat possible.

El personal encarregat de la construcció de la cobertura serà especialista i coneixedor del sistema

constructiu.

Posada a punt

 Es  garantirà  el  subministrament  de  material  als  diferents  talls  mitjançant  el

muntacàrregues d’obra o, si manca, es farà servir la grua torre.

Procés

Xarxa interior

 El  personal  encarregat  del  muntatge  de  la  instal·lació  ha  de  conèixer  els  riscos

específics  i  l’ús  dels  mitjans  auxiliars  necessaris  per  realitzar-los  amb  la  major

seguretat possible.

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell,  s’hauran de respectar les baranes de

seguretat.

 En la  manipulació  de materials  s’hauran de considerar  posicions ergonòmiques per

evitar cops, ferides i erosions. 

 Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat,

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

 Es  vigilarà  en  tot  moment  la  bona  qualitat  dels  aïllaments,  així  com  la  correcta

disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.

 En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja

del tall, per evitar el risc d’ensopegades.

 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una

alçada sobre el paviment de dos metres.

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb

mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.

 És prohibit  de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric  d’obra,

sense la utilització de les clavilles mascle-femella. 
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 Les  escales  de  mà  a  emprar  hauran  d’estar  dotades  amb  sabates  antilliscants  i

cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a

treballs realitzats a sobre de superfícies insegures.

 Les  eines  a  emprar  pels  electricistes  instal·ladors,  estaran  protegides  per  doble

aïllament (categoria II).

 Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i

substituïdes per d’altres en bon estat de manera immediata.

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

 El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat.

 Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses.

 Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb

l’ajuda del ganxo de la grua. La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap

guia que penjarà d’ella, per evitar els riscos de cops i enganxades.

 Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al

lloc d’ubicació, per evitar accidents a les vies de pas intern.

 El  taller  magatzem s’ubicarà  a  un  lloc  senyalat  de  l’obra,  i  estarà  dotat  de  porta,

ventilació per corrent d’aire i il·luminació artificial si fos necessària.

 El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la

càrrega cap a darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un

home, per tal d’evitar cops i ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc il·luminats.

 Els bancs de treball  es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin

estelles durant la feina.

 Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la

instal·lació  dels  muntants,  evitant  així  el  risc  de  caiguda.  L’operari,  en  realitzar

l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó de seguretat contra les caigudes.

 Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin

cobrir-se després d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda.

 Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que

s’avanci, aplegant la runa per al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar

el risc de trepitjades sobre objectes.

 És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom

s’establirà un corrent d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics.

 El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà

a un lloc preestablert a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire,

porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial. 

 La il·luminació  elèctrica  del  lloc  on s’emmagatzemen les  ampolles o  bombones de

gasos  liquats  es  realitzarà  mitjançant  mecanismes  estancs  antideflagrants  de

seguretat.

 A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada

de “perill explosió” i un altre de “No fumeu”.
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 Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols

química seca.

 És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.

 És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos.

 Es controlarà  la direcció  de la flama durant  les operacions de soldadura per evitar

incendis.

 Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros

portaampolles.

 S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol.

 Es  vigilarà  en  tot  moment  el  bon  estat  dels  manòmetres,  i  es  vigilarà  que  a  les

mànegues hi hagi les vàlvules antiretrocés.

 Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop

s’hagin aixecat  els parapets o baranes definitives.

 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de

seguretat, guants de cuir i  lona (tipus americà), granota de treball,  botes de cuir de

seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.

 Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i

lona (tipus americà), ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes

de cuir de seguretat.

 Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat,

guants i maneguins de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir,

botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si els calgués.

 Els operaris  que realitzin  treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de

seguretat, guants i maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball,

mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si

calgués.

 Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat,

guants de cuir i lona  (tipus americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball,

botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.

Xarxa exterior

 El  personal  encarregat  del  muntatge  de  la  instal·lació  ha  de  conèixer  els  riscos

específics  i  l’ús  dels  mitjans  auxiliars  necessaris  per  realitzar-los  amb  la  major

seguretat possible.

 La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es

realitzarà enterrada a rases.

 En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació

de rases i pous.

 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de

seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de

seguretat.
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Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització  

Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per:

 Baranes  de  seguretat  formades  per  muntants,  passamà,  barra  intermèdia  i  sòcol.

L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5

cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a

2.5 metres entre ells com a màxim.

 Extintor de pols química seca.

Senyalització  de  seguretat  al  Treball,  segons el  RD 485/1997,  del  14  d’abril,  conforme  a  la

normativa assenyalada en aquesta activitat:

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

 Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell.

 Senyal d’advertència de risc, material inflamable.

 Senyal de prohibit el pas als vianants.

 Senyal de no fumeu.

 Senyal de protecció obligatòria del cap.

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.

 Senyal de protecció obligatòria del cos.

 Senyal de protecció obligatòria de la vista.

 Senyal de protecció obligatòria de la cara.

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres   elements  de  protecció,  es

col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al

Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD

1627/1997)

Relació d’equips de protecció individual  

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

Treballs de transport

 Cascos de seguretat.
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 Botes de seguretat.

 Granota de treball.

 Cinturó  antivibratori  (especialment  a  traginadores  de  trabuc  “dúmpers”  de  petita

cilindrada).

Treballs de transport i fontaneria:

 Cascos de seguretat.

 Guants de cuir i lona (tipus americà).

 Botes de seguretat.

 Granota de treball.

 Cinturó de seguretat, si calgués 

Pels treballs amb bufador:

 Cascos.

 Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos.

 Guants de cuir.

 Mandil de cuir.

 Maneguins de cuir.

 Granota de treball.

 Botes de cuir amb polaines. 

Pels treballs de maçoneria (ajudes) :

 Cascos de seguretat.

 Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè.

 Granota de treball.

 Botes de cuir de seguretat.

 Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).

 Protecció de les oïdes (en realitzar regates).

 Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates).

 Cinturó de seguretat, si calgués 

Pels treballs de soldadura elèctrica:

 Cascos de seguretat.

 Pantalla amb vidre inactínic.

 Guants de cuir.

 Mandil de cuir.

 Granota de treball.
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Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres  elements  de  protecció,  seran

proporcionats   als  treballadors  dels  mateixos,  reflectint-los  en  el  Pla  de  Seguretat  i

condicions de Salut que ha de  realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD

773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

7.6.3. ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS      

CAMIÓ ARTICULAT / DÚMPER  

Definició

Equip de treball per al transport de de terres i pedres.   

Riscos

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Cops contra objectes immòbils. 

 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina. 

 Atrapaments per objectes o entre objectes. 

 Atrapaments per bolcada de màquines. 

 Contactes tèrmics. 

 Contactes elèctrics. 

 Explosions. 

 Incendis. 

 Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles. 

 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols. 

 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures de seguretat

Normes generals

 Cal  fer  servir  camions  articulats  que  disposin,  prioritàriament,  de  marcatge  CE,

declaració  de  conformitat  i  manual  d’instruccions  o  s’hagin  sotmès  a  posada  en

conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97. 

 Es recomana que el camió articulat estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori

o flaix. 

 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere. 

 Quan aquesta màquina només circuli  per l’obra,  cal  verificar que la persona que la

condueix està autoritzada, disposa de la formació i de la informació específiques en

matèria  de  PRL que  fixen  el  RD 1215/97,  de  18  de  juliol,  article  5,  o  el  Conveni

Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual

d’instruccions. 
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 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles). 

 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del camió articulat

responen correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc. 

 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans

lliures. 

 S’ha d’ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada. 

 Cal assegurar la màxima visibilitat del camió articulat i netejar-ne els retrovisors, els

parabrises i els miralls.

 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes

descontrolats en la zona dels comandaments. 

 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina. 

 S’ha de pujar i baixar del camió articulat només per l’escala prevista pel fabricant. 

 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al

camió articulat. 

 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats

en llocs visibles. 

 S’ha de verificar l’existència d’extintor en el camió articulat. 

 S’han de mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

Normes d’ús i manteniment

 Cal localitzar i reduir al mínim els riscos derivats de cables subterranis, aeris o d’altres

sistemes de distribució, abans de començar els treballs. 

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor. 

 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la

màquina. 

 No es pot utilitzar el camió articulat com a mitjà per al transport de persones, llevat que

el fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi. 

 No es pot pujar ni baixar amb el camió articulat en moviment. 

 Durant la conducció, cal  utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de

seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament. 

 En treballs en zones de serveis afectats, que no es disposi d’una bona visibilitat de la

ubicació del conducte o el cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalitzador. 

 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present

que  les  condicions  del  terreny  poden  haver  canviat.  Així  mateix,  cal  comprovar  el

funcionament dels frens. 

 En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests

cables per tal d’identificar la distància mínima de treball. 

 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de

seguretat, en operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de
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seguretat depenen de la tensió nominal de la instal·lació i seran, respectivament, de 3,

5 o 7 m. 

 Després d’haver aixecat el bolquet, cal baixar-lo immediatament. 

 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per

sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar. 

 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort. 

 S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb

l’ajuda d’un senyalitzador. 

 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses,  el  maquinista ha

d’estar ajudat d’un senyalitzador expert que el guiï. 

 Cal  mantenir  contacte  visual  permanent  amb  els  equips  d’obra  que  estiguin  en

moviment i els treballadors del lloc de treball. 

 S’han de definir  i  senyalitzar  els recorreguts de l’obra,  amb la finalitat  d’evitar xocs

(col·lisions). 

 S’han d’evitar desplaçaments del camió articulat en zones a menys de 2 m de la vora

de talussos. 

 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que

els gasos s’han extret. 

 És prohibit transportar persones a la caixa del camió. 

 Durant la càrrega i la descàrrega, el conductor ha d’estar a dins de la cabina. 

 Cal fer la càrrega i la descàrrega del camió en llocs habilitats. 

 S’ha de situar la càrrega uniformement repartida per tota la caixa del camió. 

 No es poden superar els pendents fixats pel manual d’instruccions. 

 Abans d’aixecar la caixa basculadora, cal assegurar-se que no hi hagi obstacles aeris i

que la plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal. 

 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal

utilitzar els equips de protecció adequats. 

 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre

d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i

l’interruptor de la bateria en posició desconnectada. 

 Cal  fer  les  tasques  de  reparació  de  camió  amb  el  motor  aturat  i  la  màquina

estacionada. 

 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal

segregar-los en contenidors. 

 Cal estacionar el camió articulat  en zones adequades,  de terreny pla i  ferm, sense

riscos de desploms, esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de

coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la

bateria, la cabina i el compartiment del motor. 
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 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que el camió articulat

caigui a les excavacions o a l’aigua. 

 Cal regar per evitar l’emissió de pols. 

 Està prohibit abandonar el camió articulat amb el motor engegat. 

Proteccions

Equips de protecció individual

 Casc (només fora de la màquina). 

 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari). 

 Mascareta (quan sigui necessària). 

 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment). 

 Calçat de seguretat. 

 Faixes i cinturons antivibracions. 

 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

CAMIÓ GRUA  

Definició

Equip de treball format per un vehicle portant, sobre rodes o sobre erugues, dotat amb sistemes de

propulsió i direcció propis, sobre el xassís del qual s’acobla un aparell d’elevació tipus ploma.

Riscos

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda d’objectes per manipulació. 

 Caiguda d’objectes despresos. 

 Cops contra objectes immòbils. 

 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina. 

 Atrapaments per objectes o entre objectes. 

 Atrapaments per bolcada de la màquina. 

 Contactes tèrmics. 

 Contactes elèctrics. 

 Incendis. 

 Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles. 

 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

 Altres: caiguda de llamps a la grua. 
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Mesures de seguretat

Normes generals

 Cal fer servir camions grua que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració

de  conformitat  i  manual  d’instruccions  o  s’hagin  sotmès  a  posada  en  conformitat

d’acord amb el que especifica el RD 1215/97. 

 Es recomana que el camió grua estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o

flaix. 

 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere. 

 Quan aquesta màquina només circuli  per l’obra,  cal  verificar que la persona que la

condueix està autoritzada, disposa de la formació i de la informació específiques en

matèria  de  PRL que  fixen  el  RD 1215/97,  de  18  de  juliol,  article  5,  o  el  Conveni

Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual

d’instruccions. 

 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles). 

 S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat. 

 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del camió responen

correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumàtics, etc. 

 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans

lliures. En vehicles amb sistemes electrònics sensibles, no és permès utilitzar-los. 

 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada. 

 Cal  assegurar  la  màxima  visibilitat  del  camió  grua  i  netejar-ne  els  retrovisors,  els

parabrises i els miralls. 

 S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes

descontrolats en la zona dels comandaments. 

 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina. 

 S’ha de pujar i baixar del camió només per l’escala prevista pel fabricant. 

 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al

camió grua. 

 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats

en llocs visibles. 

 S’ha de verificar l’existència d’extintor en el camió. 

 El camió grua s’ha d’instal·lar en terreny compacte. 

 Cal situar el camió grua en zona de seguretat respecte al vent i suspendre l’activitat

quan aquest vent superi els valors recomanats pel fabricant. 

 És prohibida la utilització de la grua com a element de transport de persones. 

 És prohibida la utilització de la grua per accedir a les diferents plantes. 

 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 
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Normes d’ús i manteniment

 L’operador de la grua s’ha de col·locar en un punt de bona visibilitat.  Però que no

comporti riscos per a la seva integritat física. 

 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la

màquina. 

 No es pot utilitzar el camió grua com a mitjà per al transport de persones, llevat que el

fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi. 

 No es pot pujar ni baixar amb el camió grua en moviment. 

 Durant la conducció, cal  utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de

seguretat o similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament. 

 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la

ubicació del conducte o cable, cal requerir la col·laboració d’un senyalista. 

 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present

que  les  condicions  del  terreny  poden  haver  canviat.  Així  mateix,  cal  comprovar  el

funcionament dels frens. 

 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de

seguretat, en operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de

seguretat dependran de la tensió nominal de la instal·lació i seran, respectivament, de

3, 5 o 7 m. 

 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per

sota dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar. 

 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort. 

 Cal fer les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda

d’un senyalista. 

 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de

disposar d’un senyalista expert que el guiï. 

 S’ha de mantenir  contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en

moviment i els treballadors del lloc de treball. 

 S’han de definir  i  senyalitzar  els recorreguts de l’obra,  amb la finalitat  d’evitar xocs

(col·lisions). 

 Cal evitar desplaçaments del camió en zones a menys de 2 m de la vora de talussos. 

 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que

s’han extret els gasos. 

 Abans d’iniciar les maniobres de càrrega, cal instal·lar falques immobilitzadores en les

quatre rodes i en els gats estabilitzadors. 

 Cal verificar en tot moment que el camió grua es troba en equilibri estable, és a dir, que

el conjunt de forces que hi actuen tenen un centre de gravetat que queda dins de la

base de recolzament de la grua. 

 Cal assegurar-se que el ganxo de la grua disposa de pestell de seguretat i que les

eslingues estan ben col·locades. 



MEMÒRIA – REPARACIÓ COBERTA VESTUARIS CAMP DE FUTBOL - POLIESPORTIU 36

 S’ha  de revisar  el  bon  estat  dels  elements  de  seguretat:  limitadors  de recorregut  i

d’esforç. 

 Cal revisar cables, cadenes i aparells d’elevació periòdicament. 

 Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant. 

 En cap cas un operari pot pujar a la càrrega. 

 No es pot abandonar el lloc de treball amb la grua amb càrregues suspeses. 

 És prohibit arrossegar la càrrega. 

 En operacions de manteniment, no es pot utilitzar roba amb folgances ni joies i ni fer

servir els equips de protecció adequats. 

 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre

d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i

l’interruptor de la bateria en posició desconnectada. 

 Cal  efectuar  les tasques de reparació  del  camió amb el  motor  aturat  i  la  màquina

estacionada. 

 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal

segregar-los en contenidors. 

 Cal estacionar el camió en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de

desploms,  esllavissaments  o  inundacions  (com  a  mínim,  a  2  m  de  les  vores  de

coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la

bateria, la cabina i el compartiment del motor. 

 Cal  adoptar  les mesures preventives adequades per  tal  d’evitar  que el  camió grua

caigui a les excavacions o a l’aigua. 

 Cal regar per evitar l’emissió de pols. 

 Està prohibit abandonar el camió grua amb el motor engegat. 

Proteccions

Equips de protecció individual

 Casc (només fora de la màquina). 

 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari). 

 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment). 

 Calçat de seguretat. 

 Faixes i cinturons antivibracions. 

 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

CARRETOR ELEVADOR AUTOMOTOR  

Definició

Equip de treball que s’utilitza per a la manipulació de càrregues en zones amb superfícies planes,

preferentment magatzems.     
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Riscos 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda d’objectes per manipulació. 

 Caiguda d’objectes despresos. 

 Cops contra objectes immòbils. 

 Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina. 

 Atrapaments per objectes o entre objectes. 

 Atrapaments per bolcada de màquines. 

 Contactes tèrmics. 

 Contactes elèctrics. 

 Explosions. 

 Incendis. 

 Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles. 

 Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures de seguretat

Normes generals

 Cal  fer  servir  carretons  elevadors  que  disposin,  prioritàriament,  de  marcatge  CE,

declaració  de  conformitat  i  manual  d’instruccions  o  s’hagin  sotmès  a  posada  en

conformitat d’acord amb el que especifica el RD 1215/97. 

 Es recomana que el carretó elevador automotor estigui dotat amb avisador lumínic de

tipus rotatori o flaix. 

 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere. 

 Quan aquesta màquina només circuli  per l’obra,  cal  verificar que la persona que la

condueix està autoritzada, disposa de la formació i de la informació específiques en

matèria  de  PRL que  fixen  el  RD 1215/97,  de  18  de  juliol,  article  5,  o  el  Conveni

Col·lectiu General del Sector de la Construcció, article 156, i se n’ha llegit el manual

d’instruccions. 

 S’ha  de  verificar  que  la  persona  que  condueix  el  carretó  elevador  automotor  està

autoritzada. 

 Abans  d’iniciar  els  treballs,  s’ha  de  comprovar  que  tots  els  dispositius  del  carretó

elevador automotor responen correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics,

etc. 

 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans

lliures. 

 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada. 

 Cal  assegurar  la  màxima  visibilitat  del  carretó  elevador  automotor  i  netejar-ne  els

retrovisors, els parabrises i els miralls. 
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 Cal  verificar  que  la  cabina  està  neta  i  no  té  restes  d’oli,  greix  o  fang  ni  objectes

descontrolats en la zona dels comandaments. 

 El conductor s’ha de netejar el calçat abans de pujar a la màquina. 

 S’ha de pujar i  baixar del carretó elevador automotor només per l’accés previst  pel

fabricant. 

 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats

en llocs visibles. 

 S’ha de verificar l’existència d’extintor al carretó elevador automotor. 

 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

Normes d’ús i manteniment

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor. 

 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la

màquina. 

 No es pot utilitzar el carretó elevador com a mitjà per al transport de persones, llevat

que el fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi. 

 No es pot pujar ni baixar del carretó elevador automotor en moviment. 

 Durant la conducció, cal  utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de

seguretat o similar). 

 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort. 

 Cal fer les entrades o les sortides de l’obra amb precaució i, si cal, tenir l’ajuda d’un

senyalitzador. 

 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de

disposar d’un senyalitzador expert que el guiï. 

 Cal  mantenir  contacte  visual  permanent  amb  els  equips  d’obra  que  estiguin  en

moviment i els treballadors del lloc de treball. 

 S’han de definir  i  senyalitzar  els recorreguts de l’obra,  amb la finalitat  d’evitar xocs

(col·lisions). 

 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que

els gasos s’han extret. 

 Quan  es  realitzin  transports  amb  càrregues  que  superin  l’alçària  del  respatller  de

càrrega, cal lligar-les. 

 Cal centrar el pes de la càrrega entre les forquilles. 

 En el transport dels materials, s’ha de considerar la direcció del vent. 

 En el transport de càrregues amb palets, cal fixar els materials en feixos o similar. 

 Cal assegurar una il·luminació correcta de la zona de treball. 

 S’han de mantenir les àrees de treball lliures d’obstacles i els terres nets (sense olis,

greixos, etc.). 
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 Cal limitar la velocitat a les condicions del local i respectar la senyalització de les vies

de circulació. 

 S’ha  d’evitar  l’accés  de  vehicles  i  vianants  per  la  mateixa  porta  d’accés  a  tallers,

magatzems, etc. 

 No es pot aparcar el carretó elevador automotor en interseccions o zones de pas. 

 És prohibida la utilització del carretó elevador automotor per aixecar persones. 

 S’han de manipular únicament càrregues que estiguin dins de la capacitat màxima del

carretó elevador automotor. En cap cas, no es poden afegir contrapesos. 

 Cal apropar-se a la càrrega a una velocitat moderada. 

 La velocitat màxima del carretó elevador automotor és de 10 km/h en espais interiors i

de 20 km/h en espais exteriors. 

 La càrrega s’ha de col·locar tan a prop com sigui possible del pal del carretó elevador

automotor. 

 S’ha de fer el transport amb la càrrega a la zona baixa del transpalet, a uns 15 cm del

terra. 

 Amb el carretó elevador automotor carregat, cal circular sempre de cara al pendent,

tant en pendents ascendents com descendents. 

 S’ha d’evitar fer girs en zones amb pendents. 

 Quan  se  circuli  darrere  d’un  altre  vehicle,  cal  que  es  mantingui  una  separació

aproximadament igual a tres vegades la longitud del carretó elevador automotor. 

 Si la càrrega treu visibilitat, cal circular marxa enrere. 

 És prohibit  desplaçar-se amb el  pal  inclinat  cap endavant,  o amb la  càrrega en la

posició elevada. 

 És prohibit inclinar el pal amb la càrrega en la posició elevada. 

 És prohibit deixar el carretó elevador automotor amb la càrrega en la posició elevada. 

 Un cop finalitzat el treball, cal deixar la forquilla en contacte amb el terra. 

 És prohibit aparcar en zones amb pendents. 

 En llocs tancats només es poden utilitzar carretons elèctrics. 

 Cal evitar deixar el carretó elevador automotor estacionat en pendents. 

 En operacions de manteniment no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer

servir els equips de protecció adequats. 

 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre

d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i

l’interruptor de la bateria en posició desconnectada. 

 En operacions de canvi de forquilles, no s’ha de controlar l’alineació dels coixinets i les

juntures amb la mà, sinó assegurar la seva posició amb cinta adhesiva. 

 Cal fer les tasques de reparació del carretó elevador automotor amb el motor aturat i la

màquina estacionada. 
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 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal

segregar-los en contenidors. 

 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de

bloqueig i subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes

d’accés poden suportar el pes del carretó elevador automotor i, una vegada situada, cal

retirar la clau del contacte. 

 S’ha d’estacionar el carretó elevador automotor en zones adequades, de terreny pla i

ferm, sense riscos de desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de

les vores de coronació).  Cal  posar  els  frens,  treure les claus del  contacte  i  tancar

l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor. 

Proteccions

Equips de protecció individual

 Casc (només fora de la màquina i sempre que la cabina no estigui coberta). 

 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari). 

 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment). 

 Calçat de seguretat. 

 Faixes i cinturons antivibracions.

 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).

PLATAFORMA ELEVADORA  

Definició

Equip de treball mòbil dotat d’una plataforma de treball, la qual pot pujar, baixar o desplaçar-se

transportant persones o materials, gràcies a una estructura extensible.

Tipologia:

 Tisora.

 Braç articulat.

 Braç telescòpic.

 Elevador vertical.

Riscos

 Caiguda de persones a diferent nivell.

 Caiguda de persones al mateix nivell.

 Caiguda d’objectes per desplom.

 Caiguda d’objectes despresos.

 Cops contra objectes immòbils.

 Atrapaments per objectes o entre objectes.
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 Atrapaments per bolcada de màquines.

 Incendis.

 Atropellaments, cops i xocs contra vehicles.

Mesures de seguretat

Normes generals

 Cal fer servir  plataformes elevadores amb marcatge CE, declaració de conformitat i

manual d’instruccions.

 Ha de ser utilitzada per persones formades i autoritzades.

 Cal verificar que les condicions del sòl són apropiades per suportar la càrrega màxima

indicada pel fabricant. A més a més, cal evitar zones de dolls, forats, taques de greix o

qualsevol risc potencial.

 Abans d’iniciar els treballs cal revistar l’entorn de treball per tal d’identificar els perills de

la zona: línies elèctriques, bigues, etc.

 Abans d’utilitzar la plataforma s’ha d’inspeccionar per detectar possibles defectes.

Normes d’ús i manteniment

 Queda  prohibit  utilitzar  la  plataforma  per  a  finalitats  diferents  del  desplaçament  de

persones, eines i equips al lloc de treball.

 Queda prohibit pujar o baixar de la plataforma quan estigui en moviment, i cal mantenir

sempre el cos a l’interior.

 Queda prohibit  manipular  i  desactivar  qualsevol  dispositiu  de la  màquina,  com ara

l’inclinòmetre.

 Queda prohibit sobrepassar la càrrega màxima i la quantitat màxima de persones que

autoritzi el fabricant.

 Queda prohibit utilitzar plataformes en situacions de tempesta elèctrica.

 Es prohibeix  utilitzar la plataforma en situacions de vent  superior  als  permesos pel

fabricant.

 Queda prohibit realitzar cap tipus de moviment en què la visibilitat sigui nul·la.

 Es prohibeix que el personal controli la màquina des del terra quan s’està treballant a la

plataforma.

 Queda prohibit treballar amb plataformes dièsel en llocs tancats o mal ventilats.

 Es prohibeix allargar l’abast de la plataforma amb mitjans auxiliars, com ara escales i

bastides. Així mateix, tampoc no es pot pujar o seure a les baranes de la plataforma.

 Queda prohibit subjectar la plataforma a estructura fixes. En cas que algú es quedi

enganxat  accidentalment  a  una  estructura,  no  s’han  de  forçar  els  moviments  per

alliberar-la i cal esperar l’ajut des del terra.

 Queda prohibit  baixar pendents pronunciats en la posició de màxima velocitat de la

plataforma.
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 Queda prohibit col·locar-se entre els elements d’elevació de la màquina.

 Quan s’utilitzin plataformes elevadores sobre carrils, han de tenir un bon anivellament i

una bona cimentació i alineació, i topalls als extrems. Els trasllats s’han de fer sense

treballadors ala plataforma.

 Queda prohibit utilitzar-la com a ascensor.

 Que es treballi sense llum, cal disposar d’un projector autònom orientable per il·luminar

la zona de treball i d’una senyalització lluminosa al terra.

 En cas que la plataforma entri en contacte amb una línia elèctrica:

 Si la màquina funciona cal allunyar-la de la línia elèctrica.

 Si no funciona, cal avisar el personal de terra per evitar que toquin la màquina i perquè

avisin la companyia responsable de la línia i tallin la tensió. Per baixar de la màquina

cal esperar que la situació sigui de total seguretat.

 En finalitzar la feina, s’ha de verificar la immobilització total de la màquina.

 Cal utilitzar sempre tots els sistemes d’anivellació o estabilització de què es disposa.

 Cal subjectar-se a les baranes amb fermesa sempre que s’estigui aixecant o conduint

la plataforma.

 Cal evitar dolls, rases, desnivells i, en general, situacions que augmentin la possibilitat

de la bolcada.

 Cal manipular amb cura tots els elements que poden augmentar la càrrega del vent:

panells, cartells publicitaris, etc.

 S’ha d’accedir  a  la  plataforma per  les vies d’accés previstes pel  fabricant,  mai  per

l’estructura.

 Cal accionar els controls d’una manera lenta i uniforme, per aconseguir suavitat en la

manipulació de la plataforma. Per aquest motiu, cal fer passar la palanca de control

sempre pel punt neutre dels diferents moviments.

 Cal mantenir la plataforma de treball neta i sense elements que es puguin desprendre

mentre es treballa.

 Cal  utilitzar  l’arnès  de  seguretat  a  l’interior  de  les  plataformes  articulades  o

telescòpiques, per evitar sortir desprès o projectat en cas de xoc.

Proteccions

Proteccions col·lectives

 S’ha  de  condicionar  la  plataforma amb la  barra  de  protecció  col·locada o  la  porta

tancada.

 Sempre cal mantenir lliure el radi d’acció de la plataforma, i és molt important deixar un

espai  lliure  sobre el  cap del  conductor  i  verificar  l’existència  d’espais  lliures en els

laterals de la plataforma.

 A més de l’operador de la plataforma, hi ha d’haver un altre operador a peu de màquina

per fer les funcions següents:
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o Intervenir ràpidament si és necessari.

o Utilitzar els comandaments en cas d’accident o avaria.

o Vigilar i evitar la circulació de màquines i vianants al voltant de la màquina.

o Guiar el conductor, si és necessari.

 Per tal de prevenir el risc de caigudes d’objectes sobre terceres persones, s’abalisarà,

senyalitzarà i afitarà la zona inferior del terreny amb què s’impedirà el pas a la seva

perpendicular.

Equips de protecció individual

 Casc.

 Calçat de seguretat.

 Arnès.

EINES MANUALS  

Definició

Equips  de  treball  utilitzats  generalment  de  manera  individual  que,  per  accionar-los,  només

requereixen la força motriu humana: martells, maces, destrals, tenalles, alicates, pales, raspalls,

palanques, gats, rodets, potes de cabra, tornavisos, etc.

Riscos

 Caiguda d’objectes per manipulació.

 Caiguda d’objectes despresos.

 Trepitjades sobre objectes.

 Cops per objectes o eines.

 Projecció de fragments o partícules.

 Sobre esforços.

 Postures forçades.

Mesures de seguretat

Normes generals

 S’ha de formar prèviament l’usuari de com funciona l’eina i la forma d’utilitzar-la de la

manera més segura, evitant que els dits, les mans o qualsevol part del cos pugui ser

afectada per l’eina.

 Cal evitar o minimitzar les postures forades i els sobreesforços durant el treball.

Normes d’ús i manteniment

 Cal utilitzar-les adequadament i per al seu ús específic.
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 Quan sigui necessari,  els treballadors han de disposar d’instruccions precises sobre

l’ús de les eines i les mesures de seguretat associades.

 En transportar eines (queden excloses les de volum important):

o Els treballadors no les han de transportar a les mans ni a les butxaques.

o Cal  portar-les  en  caixes  o  maletes  portaeines,  amb  les  parts  punxants

protegides.

o Per  pujar  una  escala,  pal,  bastida  o  similar,  cal  fer  servir  una  cartera  o

cartutxera fixada a la cintura o una bossa bandolera, de manera que les mans

quedin lliures.

El manteniment de les eines és fonamental per conservar-les en bon estat de servei. Cal realitzar

inspeccions periòdiques per mantenir-les en bon estat,  netes,  afilades i  amb les articulacions

engreixades.

Proteccions

 Proteccions col·lectives

 En la utilització de determinades eines com ara destrals, maces o similar, cal mantenir

radis de seguretat.

Equips de protecció individual

 Casc.

 Ulleres.

 Guants contra agressions mecàniques.

 Calçat de seguretat.

 Roba de treball.

7.7. Primers auxilis

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent, que

l’encarregat revisarà i reposarà de manera periòdica.

S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de

traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els

telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències (amb plànol de situació), ambulàncies,

taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

7.8. Normativa aplicable

Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92)

Disposicionesmínimas  de  seguridad  y  de  salud  que  debenaplicarse  en  las  obras  de

construccióntemporales o móviles

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
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Disposicionesmínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción

Transposició de la Directiva 92/57/CEE

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes

d'edificació i obres públiques

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)

Prevención de riesgoslaborales

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)

Reglamento de los Servicios de Prevención

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposicionesmínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposicionesmínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

En el capítol 1 s'exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a

escales de mà.

Modifica i  deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el  trabajo (O.

09/03/1971)

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposicionesmínimas de seguridad y saludrelativas a la manipulación manual de cargas que

entrañeriesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposicionesmínimas de seguridad y saludrelativas al trabajo con equipos que incluyenpantallas

de visualización

RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgosrelacionados  con  la  exposición  a

agentesbiológicosdurante el trabajo

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgosrelacionados  con  la  exposición  a

agentescancerígenosdurante el trabajo

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)

Disposicionesmínimas de seguridad y salud,  relativas a  la  utilización por  los trabajadores de

equipos de protección individual

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposicionesmínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos

de trabajo

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball

Modifica i  deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el  trabajo (O.

09/03/1971)

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
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Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

O. d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica

Correcció d'errades: BOE: 17/10/70

O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)

Modelo de libro de incidenciascorrespondiente a las obras en que seaobligatorio el estudio de

Seguridad e Higiene

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86

O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para sucumplimiento

y tramitación

O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obrasfijas en víasfuera de poblado

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)

Reglamento de aparatos elevadores para obras

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y

Manutenciónreferente a grúas-torre desmontables para obras

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)

Normascomplementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)

Protección a los trabajadoresfrente a los riesgosderivados de la exposición al ruidodurante el

trabajo

O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71

Modificació:  BOE:  02/11/89  Derogats  alguns  capítols  per:  Ley  31/1995,  RD  485/1997,  RD

486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997
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Resolucionesaprobatorias  de  NormastécnicasReglamentarias  para  distintosmedios  de

protección personal de trabajadores

· R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores

Modificació: BOE: 24/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantesaislantes de electricidad

Modificació: BOE: 25/10/75

·  R.  de  28  de  julio  de  1975  (BOE:  04/09/75):  N.R.  MT-5:  Calzado  de  seguridad  contra

riesgosmecánicos

Modificació: BOE: 27/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetasaislantes de maniobras

Modificació: BOE: 28/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75):  N.R. MT-7: Equipos de protección personal de

víasrespiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales

Modificació: BOE: 29/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75):  N.R. MT-8: Equipos de protección personal de

víasrespiratorias: filtrosmecánicos

Modificació: BOE: 30/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75):  N.R. MT-9: Equipos de protección personal de

víasrespiratorias: mascarillasautofiltrantes

Modificació: BOE: 31/10/75

· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de

víasrespiratorias: filtrosquímicos y mixtos contra amoníaco

Modificació: BOE: 01/11/75

Normativa d’àmbit local (ordenances municipals)

Badia del Vallès, novembre 2021

Serveis Tècnics  Municipals
AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
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8. PLEC DE CONDICIONS

8.1. Disposicions legals d’aplicació

Seran d’obligat compliment les disposicions contingudes a:

 Estatut dels treballadors

 Ordenanza General de Seguretat i Higiene en el treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71)

 Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71)

 Comitè de Seguretat i Higiene en el Treball (D.432/71 11-3-71) (B.O.E. 16-3-87)

 Reglament de Seguretat i Higiene en l'Indústria de la Construcció (O.M. 20-5-52) (B.O.E.

15-6-52)

 Reglament dels Serveis Mèdics de l'Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59)

 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i ceràmica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5, 7, 8, 9-

9-70)

 Homologació de medis de protecció personal dels treballadors (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-

5-74)

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73)

 Reglament d'explosius (R.D. 2114-78 2-3-78) (B.O.E. 7-9-78)

 Reglament de línies aeris d'alta tensió (O.M. 28-11-68)

 Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció

 Obligatorietat de la inclusió d'un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en els Projectes

d'Edificació i Obres Públiques R.D. 1627/97 de 24-10-97

8.2. Condicions dels mitjans de protecció

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període

de vida útil, i es rebutjaran a la seva fi.

Quan les circumstancies de treball produeixin un desgast més ràpid en una determinada peça o

equip, serà substituït, independentment de la durada prevista o data de caducitat.

Tota la peça o equip de protecció que hagi sofert un tractament límit, es a dir, haver suportat el

màxim pel que fou construït (per exemple, per accident) serà rebutjat i substituït al moment.

L'ús d’una peça o equip de protecció mai no representarà un risc en si mateix.

8.2.1. Proteccions personals      

Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball (O.M. 17-

5-74) (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat.

En els  casos que no existeixi  norma d’homologació  oficial  seran de qualitat  adequada a les

respectives prestacions.

8.2.2. Proteccions col·lectives      

Tanques autònomes de limitació i protecció
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Tindran com a mínim 90 cm. d’alçada i seran constituïdes amb tubs metàl·liques.

Baranes

Les baranes envoltaran el perímetre de la planta desprotegida. Tindran la suficient resistència per

garantir la retenció de les persones i disposaran  de sòcol.

Disposaran d’un travesser a una altura mínima de 90 cm i una altre intermedi.

Cables de subjecció de cinturó de seguretat i ancoratges

Resistiran l’esforç al qual poden ésser sotmesos d’acord amb la seva funció protectora.

Plataformes de treball

Tindran com a mínim 60 cm d’amplada i les situades a més de 2 m del sòl disposaran de baranes

de 90 cm d’alçada, travesser interior i sòcol.

Escales de mà

Disposaran de peus de suport antilliscants.

Plataformes volades

Tindran la suficient resistència per a la càrrega a suportar, estaran ancorades i amb barana i sòcol.

Extintors

Seran de pols polivalent, i es revisaran periòdicament.

Senyals

Compliran la normativa vigent.

Rec de runes

Es regaran convenientment les runes per evitar la formació de pols, de tal manera que no es

produeixin embassaments.

Interruptors diferencials i pressa de terra

La sensibilitat dels interruptors diferencials serà per l’enllumenat de 30 mA i per la força de 300

mA. La resistència de les presses de terra no serà superior a la que garanteixi, d’acord amb la

sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió màxima de 24 V.

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i molt particularment en les èpoques més seques

de l’any.

Treballs en alçada

Equip de 2 operaris per treballs en alçada, a base de sistema d’accés vertical amb corda, compost

dels següents elements de resistència mínima al trencament de 1800 kg:

1) corda de diàmetre 10-12 mm; 

2) cintes d'ancoratge; 

3) cintes planes; 

4) arnés de cintura i arnés de pit; 
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5) 2 punys d’accés; 

6) 1 descensor autoblocant; 

7) 1 segur autoblocant; 

8) 4-6 mosquetons sense segur i 4-6 mosquetons amb segur; 

9) mallons; 

10) casc amb subjecció. la corda es subjectarà a un element constructiu de l’edifici o a un

ancoratge artificial instal·lat a l’estructura.

8.3. Servei de prevenció

L'empresa constructora disposarà d’assessorament tècnic en seguretat i salut.

8.4. Serveis mèdics

L'empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat.

8.5. Delegat de seguretat

Es nomenarà Delegat de Seguretat i Salut d’acord amb el que preveu la llei de Seguretat i Salut

Laboral. Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi el previst en l'Ordenança

laboral de Construcció o, si s’escau, el que disposi el Conveni Col·lectiu Provincial.

8.6. Instal·lacions mèdiques

Les  farmacioles  es  revisaran  mensualment  i  es  reposaran  immediatament  els  productes

consumits.

8.7. Instal·lacions d’higiene i benestar

 Vestidors

 Serveis Sanitaris

Badia del Vallès, novembre 2021

Serveis Tècnics  Municipals
AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
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9. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Ubicació

Fotografia de façana
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Tipus nova coberta Subministrament i col·locació de coberta amb panells prefabricats composts de

dues làmines d'acer galvanitzat i pre-pintat, unides per nucli d'escuma rígida de poliuretà (PUR) o

poliisocianurato (PIR), formant un element tipus «sandwich» amb una junta mascle i femella, gruix

del panell de 30 mm. Inclosos les rematades laterals i lliuraments amb façana.

Color a decidir amb la Direcció facultativa.
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PLÀNOL amb la superfície i perímetre de la coberta a reparar
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Badia del Vallès, novembre 2021

Serveis Tècnics  Municipals
AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
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