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1.

OBJECTE
L’objecte d’aquest document és la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus a l’Obra a adjuntar
en el Projecte Executiu, d’acord amb la normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal.
Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i
demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o
d’altres formes de valorització,
valorització, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació (monodipòsit).

2.

CRITERIS GENERALS
Per tal d’uniformitzar els continguts de l’Estudi de Gestió de Residus, aquests s’organitzaran
d’acord amb els apartats que mostra la figura següent, que recullen, amés dels requisits prescrits
en els textos legals de referència, altres accions complementàries per contribuir a millorar la
gestió i la traçabilitat dels residus.
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3.

CONTINGUTS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
L’Estudi de Gestió de Residus s’inclou en el projecte d’execució, essent obligatori pel productor
vetllar perquè així sigui i contingui els requeriments estipulats per la legislació vigent. El present
document recull les directrius de gestió de residus de la construcció i demolició que posteriorment
es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus.

3.1

Minimització i prevenció
L’Estudi de Gestió identifica totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració
en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant
la fase d’obra o de reduir-ne
reduir
la seva producció.
S’adjunta el model de fitxa amb les accions de minimització i prevenció, o d’altres que poden
ajudar a una millor gestió dels residus, què el tècnic responsable ha tingut en compte abans
de començar el projecte, i que es complimentarà una vegada finalitzada la seva redacció,
assenyalant o afegint aquelles bones pràctiques que s’han considerat en el projecte.
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Taula 1. Fitxa model per a la definició de les accions de prevenció de residus en la fase del
projecte
MODEL DE FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I
PREVENCIÓ DES DE LA FASE DEL PROJECTE
1

S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra
i per utilitzar-los
los al mateix emplaçament?

2

Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es
munten a obra sense gairebé generar residus?

3

S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la

SI

NO

construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar?

4

S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?

5

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la
pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la
consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes
característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de
Prescripcions Tècniques.

6

S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel
cel rasos registrables i envans de cartró
guix per evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions?

7

S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries,
etc.) per minimitzar els retalls?

8

S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció
construcció o
desmuntabilitat? (considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible
només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé
preveure fixacions fàcilment
fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).

9

Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma
global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat
reciclat (residus) en al
seva producció?

10

… (Altres bones pràctiques)
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3.2

Estimació i tipologia dels residus
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la
quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió.
-

Els residus es quantifiquen per topologies i fases d’obra.

-

Els residus s’estimaran en tones i en metres cúbics.

-

Els residus es codificaran segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER). Llista
Europea de Residus publicada per l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que
la substitueixi.

En la redacció d’aquest projecte es disposen les diferents eines i mètodes de càlcul per
poder realitzar l’estimació de les quantitats que es preveu generar i determinar la seva
naturalesa. En qualsevol cas, sempre es deixarà constància de l’eina o font que s’ha fet
servir per realitzar l’estimació i determinar la tipologia dels residus.

Tot seguit s’adjunten en forma de taula uns valors de referència procedents
procedent d’estudis
realitzats per les entitats que ha col·laborat per a la redacció d'aquest Estudi. Podent-se
Podent
consultar a la web de l’Agència Catalana de Residus, podent-se
podent se consultar també la
codificació segons el Catàleg Europeu de Residus.

Nota: Els codis de les taules que a partir d’ara aniran acompanyats d’un asterisc (*) indiquen
que es tracta d’un residu especial o perillós, d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus.
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Taula 2. Taula model per a la definició de la tipologia i l’estimació de residus de la construcció
de l’edificació
RESIDUS D’OBRA NOVA
Codi CER
Fase de fonamentació i estructures

2

Tipologia

Inert, No Especial, Especial

Volum
3

2

m residu/m construït

Pes
T residu/m2 construït

170101 (formigó)

Inert

0,003810

0,005333

170103 (material ceràmic)

Inert

0,000423

0,000381

170407 (metalls barrejats)

No Especial

0,001264

0,000455

170201 (fusta)

No Especial

0,009480

0,002370

170203 (plàstic)

No Especial

0,001896

0,000290

150101 (envasos de paper i cartró)

No Especial

0,000793

0,000056

Especial

0,000437

0,000022

150110* (envasos que contenen restes de substàncies
perilloses o estan contaminats per elles)
Fase de tancaments
170101 (formigó)

Inert

0,010910

0,015274

170103 (material ceràmic)

No Especial

0,032730

0,029457

170407 (metalls barrejats)

No Especial

0,000535

0,000193

170201 (fusta)

No Especial

0,001605

0,000401

170203 (plàstic)

No Especial

0,002140

0,000327

170904 (residus barrejats de la construcció i de l’enderroc de

No Especial

0,000413

0,000167

No Especial

0,003761

0,000263

Especial

0,000437

0,000022

diferents dels especificats en el codis 170901, 170902 i
170903)
150101 (envasos de paper i cartró)
150110* (envasos que contenen restes de substàncies
perilloses o estan contaminats per elles)
Fase d’acabats
170101 (formigó)

Inert

0,011327

0,015857

170103 (material ceràmic)

No Especial

0,007551

0,006796

170802 (materials de construcció realitzats amb guix diferents

No Especial

0,009720

0,003927

170201 (fusta)

No Especial

0,003402

0,000851

170203 (plàstic)

No Especial

0,006318

0,000966

170904 (residus barrejats de la construcció i d’enderroc de

No Especial

0,000365

0,000147

No Especial

0,007321

0,000512

Especial

0,001312

0,000066

Inert – Formigó (170101)

0,026047

0,036464

Inert – Ceràmica (170103)

0,040704

0,036634

NE – Barreja (170904)

0,000778

0,000314

NE – Guix (170802)

0,009720

0,003927

NE – Metall (170407)

0,001799

0,000648

NE – Fusta (170201)

0,014487

0,003622

NE – Plàstic (170203)

0,010354

0,001584

NE – Cartró (150101)

0,011875

0,000831

Especial (150110)

0,002186

0,00011

0,117950

0,084133

dels especificats en el codi 170801*)

diferents dels especificats en el codis 170901, 170902 i
170903*)
150101 (envasos de paper i cartró)
150110* (envasos que contenen restes de substàncies
perilloses o estan contaminats per elles)
Total per tipologies

TOTAL

Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors.
* Els quals contenen substàncies perilloses.
2
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Taula 3.. Taula model per a la definició de la tipologia i l’estimació de residus d’enderroc
d’edifici d’habitatges (Obra de fàbrica)
ENDERROC EDIFICI D’HABITATGES D’OBRA DE FÀBRICA
Tipologia2

Materials

Volum real
3

Inert, No Especial,

m residu/m

Especial

construït

Volum aparent

2

3

m residu/m

2

Pes
T residu/m

construït

construït

170102 (maons) i 170103 (teules i materials ceràmics)

Inert

0,3010

0,5120

542,00

170101 (formigó)

Inert

0,0365

0,0620

84,00

170802 (materials de construcció realitzats amb guix)

No especial

0,0480

0,0820

52,00

170407 (metalls barrejats)

No Especial

0,0005

0,0009

4,00

170201 (fusta)

No Especial

0,0390

0,0663

23,00

170202 (vidre)

Inert

0,0002

0,0004

0,60

170203 (plàstic)

No Especial

0,0002

0,0004

0,40

170904 (residus barrejats de construcció i enderroc)

No Especial

0,0046

0,0080

4,00

Total

Total per tipologies

2

0,4300

0,7320

710,00

Inert

0,3377

0,5744

626,60

No Especials

0,0923

0,1576

83,40

Especials

Taula 4. Fitxa model per a la definició de la tipologia i l’estimació dels residus d’excavació
PES DELS RESIDUS D’EXCAVACIÓ
Tipologia2
Material

Codi CER

Pes

Inert, No Especial,

Kg/m3 residu

Kg/m3 residu

Especial

real

aparent

Terrenys naturals
Grava i sorra compacta

Inert

2000

1670

Inert

1700

1410

010409 (residus de sorra i argiles)

Inert

2100

1750

Terra vegetal

200202 (terra i pedres)

Inert

1700

1410

Terraplé

170504 (terres i pedres que no contenen

1700

1410

Pedraplé

substàncies perilloses)

1800

1500

11000

9150

Grava i sorra solta
Argiles

170504 (terres i pedres que no contenen
substàncies perilloses)

Rebliments

Inert
Inert

Total per tipologies

No Especials
Especials

Aquest apartat l’Estudi de Gestió de residus també inclou un inventari dels residus Especials que es
generaran durant les activitats d’enderroc, reparació o reforma amb la finalitat de facilitar la correcta
planificació de la gestió interna i externa d’aquest tipus de residus.

Tot seguit s’adjunten dos models d’inventari, un per als residus especials generats
gen
a les activitats
d’enderroc de l’obra existent (enderroc, reparació o reforma) i un altre per a les activitats de nova
construcció (que també inclou la part d’obra nova de les reparacions o reformes).

Núria Tersa Vidal. Juliol 2013

Pàgina

| 351

Escola Politècnica Superior. Universitat de Lleida
Grau en Arquitectura Tècnica
TFG: Projecte de rehabilitació i reconversió en edifici plurifamiliar de l’antiga rectoria de la Curullada

Taula 8. Inventari de residus Especials per a les activitats d’enderroc (enderroc, reparació o
reforma)
MODEL D’INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES
ACTIVITATS D’ENDERROC (enderroc, reparació o reforma)

Codi CER

S’ha detectat?
Sí

No

Quantitat
T

m3

u.

TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres
contaminades)

170503*

AMIANT5
- Flocatges amb amiant d’estructures metàl·liques

170605*

- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes,
caretes, etc.)

170605*

- Calorifugat de canonades amb amiant
- Plaques de fibrociment amb amiant
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant
- Dipòsits de fibrociment amb amiant
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant
- Plaques de cel ras que contenen amiant
- Paviments vinílics que contenen amiant

170605*
170605*
170605*
170605*
170605*
170605*
170605*

TOTAL AMIANT
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs

160211*

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses

200121*

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir
substàncies perilloses (detergents, combustibles, pintures,
vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.)

170204*
(el

codi

CER

dependrà

del

tipus de residu)

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per
exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sols a
partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que
contenen PCB, condensadors que contenen PCB).

170902*

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus
mesclats) que contenen substàncies perilloses

170903*

Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable,
no friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment
ciment o cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, pannells, dipòsits, xemeneies,
xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant
projectat, etc.)
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat
quantitat de fibres que es troben
en suspensió a l’aire. En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a
l’autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.
5
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Taula 9. Inventari
nventari de residus Especials per a les activitats de nova construcció (també inclou la
part d’obra nova de les reparacions o reformes)
MODEL D’INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS
ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ

PER

A LES
Codi CER

S’utilitzen?

(també inclou la part d’obra nova de les
le reparacions o reformes)
Sí
RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS
MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ

DE

No

NETEJA;

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per
elles

150101*

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per
elles (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)

150101*

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE
PINTURA I VERNÍS
- Residus de decaptat o eliminació de pintura i vernís que contenen
dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses

080117*

- Residus de decapants o desenvernissants

080121*

- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres
substàncies perilloses

080111*

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I
UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE
- Dissolvents

070103* / 070403* /
070404*

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS
PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIÓ
- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o
altres substàncies perilloses

080409*

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES
ARTIFICIALS
- Residus que contenen silicones perilloses

070216*

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Restes de desencofrants

170903*

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats)
que contenen substàncies perilloses (especificar)

170903*

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses
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3.3

Operacions de gestió de residus
Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions
destinades a la gestió de residus que cal preveure des de la fase de projecte.
Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es
considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes”
i “externes”
s” més adequades per a la nostra obra d’acord a:
-

L’espai disponibles per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra.
La possibilitat de reutilització i reciclatge “in situ”.
La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició
demolici i la distància als
dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc.

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a
última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest
ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.
Per fer-ho
ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres
de construcció i demolició estigui formada per la segregació
segregació dels residus Inerts, dels residus
No Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).
Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se
anar se ampliant en funció de les
possibilitats de valorització (internes
(internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn
proper d’aquesta.
La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el
factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb
am residus
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si
compleix amb les característiques físico-químiques
físico
exigides, reutilitzat
litzat (en el cas de runa
neta) a mateixa obra on s’ha produït.
Es a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria
inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de
qualitat.
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori
derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un
tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor
ge
autoritzat per la
seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament del dipòsit controlat.
Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de:
-

El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció
funció de les possibilitats de
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra.
Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu
que poden contenir.
Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de
valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats).

A continuació s’adjunten, en forma de taula, uns models de fitxa per facilitar la identificació
de les operacions de gestió de residus dintre i fora de l’obra, més apropiats per a l’obra a
executar.
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Taula 10. Fitxa resum de la gestió dels residus dintre de l’obra
MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
1

Separació

segons

tipologia de residu

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en
obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la
quantitat prevista de generació
generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades
a continuació.
Formigó: 160T
Maons, teules, ceràmics: 80T
Metall: 4T
Fusta: 2T
Vidre: 2T
Plàstic: 1T
Paper i Cartró: 1T
(A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Real
Real Decret (14 de febrer del 2010), les quantitats passaran a
ser la meitat).

Especials

Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les
següents:
- No tenir-los
tenir
emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se
situar se en un lloc pla i fora del trànsit
habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals.
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels
productes especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de
perillositat representats en les etiquetes.
- Tapar els contenidors i protegir-los
protegir
de la pluja, la radiació, etc.
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials.

Inerts

Contenidor per Inerts barrejats
Contenidor per Inerts Ceràmica
Contenidor per Inerts de Formigó
Contenidor per altres inerts
Contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

No Especials

Contenidor per metall
Contenidor per plàstic
Contenidor per fusta
Contenidor per paper i cartró
Contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
Contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

Inerts + No Especials

Inerts + No Especials:

Contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho
ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.
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2

Reciclatge de residus

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per

petris inerts en la

reutilitzar, posteriorment,
posteriorment en el mateix emplaçament.

pròpia obra

Quantitat de residus que és preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:
(Kg): 0

(m3): 0

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada
matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)
(Kg): 0
3

Senyalització

dels

(m3): 0

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord

contenidors

amb la separació selectiva prevista.

Inerts

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 070504, … (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

No Especials

Residus admesos; fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix,
guix, etc.

Barrejats

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, … (codis admesos en dipòsits de
residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no
obstant, en cas d’optar per una separació selectiva
selectiva més exigent, caldria un cartell específic
per a cada tipus de residu:
Fusta

Especials

Ferralla

Paper i cartró

Plàstic

Cables elèctrics

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus
Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels
residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los
d’emmagatzemar los cal tenir en
e compte els símbols
de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb
la legislació de residus Especials.

Per seleccionar les opcions externes de gestió, la pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya
(www.arc-cat.net)) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades que
existeixen en el nostre país. Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la
seva tipologia i destí (reciclatge, transvasament o triatge i abocament dipòsit controlat).
La consulta pot realitzar-se
se de dues maneres:
A) Directament per codi CER, a partir del vincle existent a la pàgina principal.
B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal.
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Taula 11. Fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra
MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
4

Destí dels residus segons

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de

tipologia

l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció:
Quantitat

Inerts

Gestor

estimada

Observacions
3

Tones

m

13,97

17,38

Codi

Nom

Reciclatge
Planta de transferència
Planta de selecció
E-1114.09

Dipòsit Controlat de

Dipòsit
Cervera
Quantitat
Residus No Especials

Gestor

estimada
Tones

m

Observacions
3

Codi

Nom

Reciclatge de metall
Reciclatge de fusta
Reciclatge de plàstic
Reciclatge de paper-cartró
Reciclatges altres
Planta de transferència
Planta de selecció
Dipòsit
Quantitat
Residus Especials

Gestor

estimada
Tones

m

Observacions
3

Codi

Nom

Instal·lació de gestió de
residus especials
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3.4.

Plec de Prescripcions Tècniques

S’annexa aquest Estudi de Gestió de residus al Plec de Prescripcions Tècniques del projecte amb les
prestacions tècniques adequades, la gestió de residus de construcció i enderroc, regulant les feines
d’emmagatzematge, maneig, separació i d’altres operacions de gestió dels residus de construcció i
demolició dintre de l’obra.

Documentació gràfica de les Instal·lacions per a la gestió dels residus

3.5.

De les operacions de gestió de residus triades a l’apartat 3.3 d’aquesta guia, on s’ha d’especificar el
tipus de separació selectiva a tenir en compte durant al fase d’execució, deduint-se
deduint
el nombre de
contenidors que cal disposar simultàniament per tal de preveure
preveure l’espai per a l’aplec de residus a
l’obra.
Per tal d’identificar la zona reservada per a la gestió dels residus s’adjunta plànol senyalitzant les
instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge (ubicació dels contenidors i zones d’aplec), maneig,
separació.
Aquest plànol indica la localització dels punts de l’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o
reciclat. Aquestes instal·lacions contenen, com a mínim, un contenidor de residus No Especials i un
altre de residus Especials (testes de dipòsits dissolvents i pintures).

3.6.

Pressupost

En aquest apartat de l’Estudi de Gestió de residus es considera el cost associat a la gestió de residus
de construcció i enderroc inclòs al pressupost del projecte executiu.
Es detallen les partides relacionades amb:
-

La classificació dels residus d’acord amb les operacions de separació selectiva triades.

-

El subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus (contenidors, compactadores,
etc.)

-

El cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a centrals de reciclatge,
centrals de transferència o dipòsits controlats.

El cost associat a la gestió de residus, extreta de la fitxa de gestió de residus és de 276,71€
276,71 amb una
fiança de 153,67€.
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4.

ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN EL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS
Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de Gestió
de residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les
prescripcionss previstes a la Normativa d’Aplicació.
Caldrà que el Pla adjunt-hi
hi els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus,
que hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i al direcció
facultativa. El Pla de gestió
ó de residus haurà de seguir, coma mínim, el tipus d’operacions de
gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho.
justificar

5.

MARC LEGISLATIU
A continuació es llista un resum de les principals normatives d’aplicació en aquesta Guia:
-

Reiall Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus
de construcció i enderroc.

-

Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis.

-

Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut aplicable als treballs amb risc d’exposició a l’amiant (<<BOE>> 86, d’11-4d’11
2006).

-

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització
eliminació de residus i la llista europea de residus.

-

Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.

-

Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986,
Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.

-

Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus.

-

Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006
2001

-

Ley 10/98, de 21 d’abril,
il, re residuos.
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DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

Projecte de rehabilitació i reconversió en edifici plurifamiliar de la Rectoria de la Curullada

Municipi :

La Curullada (Granyanella)

CL Hort - AG Curull
Comarca :

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

3

t

0,00 m

Destí de les terres i materials d'excavació
no es considera residu
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
reutilització
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra
altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
no
si

és residu
abocador

no

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m2

Pes

Volum aparent/m2

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

170102

0,542

2,547

0,512

2,406

formigó

170101

0,084

0,395

0,062

0,291

petris

170107

0,052

0,244

0,082

0,385

metalls

170407

0,004

0,019

0,001

0,004

fustes

170201

0,023

0,108

0,066

0,312

vidre

170202

0,001

0,003

0,004

0,019

plàstics

170203

0,004

0,019

0,004

0,019

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

170605

0,010

0,019

0,018

0,038

………

-

0,000

-

0,000

.................

0,000

0,000

0,000

0,000

..................

0,000

0,000

0,000

0,000

obra de fàbrica

fibrociment

totals d'enderroc

0,7556

Volum aparent

3

3,47 m

0,7544

3,35 t

Residus de construcció
2
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La Segarra

Codificació residusPes/m
LER
(tones/m2)
Ordre MAM/304/2002

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
10,1121

0,0896

10,5460

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

4,3133
4,2933
0,9254
0,4624
0,1177

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

4,7920
3,0671
1,3893
1,1444
0,1531

0,0380

0,5024

0,0285

3,3591

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,1421
0,1860
0,0977
0,0765

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,5298
1,2186
1,3988
0,2119

totals de construcció

3
13,91 m

10,61 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
minimització
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gestió dins obra

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

si
si
si
-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
3

0,00 t

0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

fusta en bigues reutilitzables

3

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
m3 (+20%)

terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades

0
0
0
0
0

Total

0

reutilizació
a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells
a l'obra supera les quantitats de ...
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
Projecte
80
4,69
40
6,86
2
0,10
1
0,25
1
0,00
0,50
0,12
0,50
0,10
inapreciable inapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
no

no

no

si

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

si

Contenidor per Plàstics

no

si

no

si

Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

No especials Contenidor per Vidre
Contenidor per Paper i cartró

no

si

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

si

si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
gestió fora obra
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

si

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu (decret 161/2001)
tipus de residu
gestor
adreça

RUNES

DIPOSIT CONTROLAT
DE CERVERA

codi del gestor

PARATGE DE MASCARDONA
25200 CERVERA

E-1114.09

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*
Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

0,00
5,00

La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
3
Contenidors de 5 m per cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

4,00
0,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

0
10,00
0,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU
Excavació

Volum

Classificació

3
m (+20%)

3
0,00 €/m

Transport
5,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3

10,00 €/m

3

0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

3
0,00 €/m

0,00

runa bruta

3
4,00 €/m

Formigó

4,53

-

Maons i ceràmics

9,72

Petris barrejats

2,40

Metalls

0,29

-

Fusta

1,14

0,00

Vidres

0,03

0,00

Plàstics

1,67

Paper i cartró

0,00 €/m3

22,67

-

0,00

48,59

38,87

-

-

11,98

-

0,00

1,46

-

0,00

5,68

4,54

-

100,00

0,10

-

0,00

8,35

6,68

-

1,89

0,00

9,44

7,55

-

Guixos i no especials

1,75

-

8,76

-

0,00

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,05

0,00

0,00

0,00

2,03

216,93

57,75

2,03

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

276,71 €

3
17,38 m

276,71 euros
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

1

unitats

1

unitats

-

AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

3

Contenidor 5 m . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

si

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
plec de condicions
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tècniques
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al
que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i
acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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fiança
FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un
percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi

Percentatge de reducció per
minimització

Previsió final de
l'Estudi

0,00 T

Total excavació (tones)

0,00 T

13,97 T

Total construcció i enderroc (tones)

13,97 T

0,00 %

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de La Curullada (Granyanella)
Càlcul de la fiança
Residus d'excavació *
Residus de construcció i enderroc *

0 T

11 euros/T

0,00 euros

13,97 T

11 euros/T

153,67 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança **

14,0 Tones
153,67 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€
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Característiques de l’encàrrec
Autor/a projecte: Núria Tersa Vidal

NIF: 43730274-Y
43730274

Títulació: Estudianta Grau en Enginyeria de l’Edificació

Núm. Col·legiat/ada:
Col·legiat
000

Autor/a EBSS: Núria Tersa Vidal

NIF: 43730274-Y
43730274

Títulació: Estudianta Grau en Enginyeria de l’Edificació

Núm. Col·legiat/ada:
Col·legiat
000

Promotor: Bisbat de Solsona

NIF: Q-2500031
2500031-F

Característiques de l’obra
Tipus d'obra: Rehabilitació i reconversió en edifici plurifamiliar
Breu descripció de l’obra: L’obra a la que es fa referència, te l’objectiu d’executar la rehabilitació
de l’antiga rectoria de la Curullada en habitatge plurifamiliar.
Emplaçament: CL Hort – AG Curull

Codi Postal: 25218

Referència cadastral: 2544101CG5124S

Localitat: Curullada (Granyanella)
Superfície construïda: 344,00 m

2

Pressupost d’Execució Material de les obres:
obres 137.634,77 €
Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut:
Salut 3.142,14 €
Durada prevista de les obres: 8 mesos – 12 mesos
Número de treballadors: 2 oficials i 4 peons
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1.

INTRODUCCIÓ. COMPLIME
COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ
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, 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
e 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
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta
Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se
posar
en
coneixement
ent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es
produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes
sot
hauran de garantir que els
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el
Pla de Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els
empresaris que tinguin la consideració de contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un
un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors,
podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo
comunicant lo a la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, al contractista, sots-contractistes
contractistes 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 sots-contractistes
sots
(art. 11è).

2.

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en
l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
-

El manteniment de l'obra en bon
bo estat d'ordre i neteja

-

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

-

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels
dels mitjans auxiliars

-

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
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poguessin afectar a la seguretat i salut dels
de treballadors
-

La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

-

La recollida dels materials perillosos utilitzats

-

L'emmagatzematge i l'eliminació
l'elimina
o evacuació de residus i runes

-

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

-

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes
sots
i treballadors autònoms

-

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi
a l'obra o prop de l'obra
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
L'empresarii aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els
següents principis generals:

-

Evitar riscos

-

Avaluar els riscos que no es puguin evitar

-

Combatre els riscos a l'origen

-

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 reduir el treball
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

-

Tenir en compte l'evolució de la tècnica

-

Substituirr allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill

-

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en
el treball

-

Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual

-

Donar les degudess instruccions als treballadors
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en ell moment d'encomanar les feines
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
L'efectivitat de les mesures preventives
preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran
adoptar-se quan
an la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que
es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de
cobertura la previsió
isió 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.
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3.

IDENTIFICACIÓ DELS 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
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
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...).
3.1

3.2

Mitjans i maquinària
nària
-

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)

-

Riscos derivats del funcionament de grues

-

Caiguda de la càrrega transportada

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Contactes
tes elèctrics directes o indirectes

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques

Treballs previs
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
(escales
plataformes)

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de materials

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

Núria Tersa Vidal. Juliol 2013

Pàgina

| 371

Escola Politècnica Superior. Universitat de Lleida
Grau en Arquitectura Tècnica
TFG: Projecte de rehabilitació i reconversió en edifici plurifamiliar de l’antiga rectoria de la Curullada

3.3

3.4

3.5

Enderrocs
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Fallida de l'estructura

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Acumulació i baixada de runes

Moviments de terres i excavacions
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

-

Cops i ensopegades
ensopegade

-

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases

-

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

Fonaments
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases

-

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

Núria Tersa Vidal. Juliol 2013

Pàgina

| 372

Escola Politècnica Superior. Universitat de Lleida
Grau en Arquitectura Tècnica
TFG: Projecte de rehabilitació i reconversió en edifici plurifamiliar de l’antiga rectoria de la Curullada

3.6

3.7

-

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Fallides d'encofrats

-

Fallides de recalçaments

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Bolcada de piles de material

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

Estructura
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
gas.

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament
excessivame sorollós

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Fallides d'encofrats

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Bolcada de piles de material

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials

-

Riscos derivats de l'accés a les plantes

-

Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

Ram de paleta
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals
provisionals d'accés (escales,
plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de material

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials
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3.8

3.9

Coberta
-

Interferències amb Instal·lacions
Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Caigudes de pals i antenes

-

Bolcada de piles de material

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

Revestiments i acabats
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Projecció de partícules durant els treballs
tr

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de material

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

3.10 Instal·lacions
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals
provisionals d'accés (escales,
plataformes)

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Sobre-esforços
sforços per postures incorrectes

-

Caigudes de pals i antenes
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4.

5.

RELACIÓ NO
ESPECIALS

EXHAUSTIVA

DELS

TREBALLS

QUE

IMPLIQUEN

RISCOS



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
pr
s pesats

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines
de treball. D'altra
'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als
ls previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
5.1

Mesures de protecció col·lectiva
-

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines
i circulacions dins l'obra

-

Senyalització 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
seguretat amb les Instal·lacions existents

-

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

-

Fonamentació correcta de la maquinària d'obra

-

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques,
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc

-

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
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5.2

5.3

6.

-

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)

-

Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases

-

Utilització de paviments antilliscants.

-

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

-

Col·locació
·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

-

Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

Mesures de protecció individual
-

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules

-

Utilització de calçat de seguretat

-

Utilització de casc homologat

-

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi
subjectar hi el cinturó de seguretat homologat, la
utilització del qual serà obligatòria

-

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe
directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades

-

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

-

Utilització de mandils

-

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs
treb
amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers
-

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar

-

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els 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 forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

PRIMERS AUXILIS
Es disposarà
rà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
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, ambulàncies, taxis,
taxis, etc. per garantir el
ràpid trasllat dels possibles accidentats.
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7.

NORMATIVA APLICABLE
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES

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

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de
la Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

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

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97).
Modificacions: RD 780/1998 . 30
abril (BOE 01/05/98)

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE
APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE
TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE
1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de
novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

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

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE
TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/97)
En el capítol 1 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.
(O 09/03/1971)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006
(BOE 19/10/06)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

RD 487/1997, de 14 DEabril
(BOE 23/04/97)
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO
CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

R.D. 488/97. 14 abril
(BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE
EL TRABAJO

R.D. 664/1997. 12 mayo
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997. 12 mayo
(BOE: 24/05/97)

CONTRA
AGENTES

LOS RIESGOS
CANCERÍGENOS

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

R.D. 773/1997.30 mayo
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julio
(BOE: 07/08/97)
transposició de la directiva
89/655/CEE
modifica i deroga alguns capítols
de la “ordenanza
ordenanza de seguridad e
higiene en el trabajo”
(O.
09/03/1971)

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS
DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989 . 27 octubre
(BOE: 02/11/89)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

R.D. 614/2001 . 8 junio
(BOE: 21/06/01)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006.
MIE
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS

R.D 988/1998
(BOE: 03/06/98)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52)
modificacions O. 10 diciembre
modificacions:
de 1953 (BOE: 22/12/53)
O. 23 septiembre de 1966
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105
derogats per O de 20 gener de
1956
Derogat capítol III pel RD
2177/2004

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN,
VIDRIO Y CERÁMICA

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)
correcció
d'errades: BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS
EN VÍAS FUERA DE POBLADO

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

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

O. de 23 de mayo de 1977
(BOE: 14/06/77)
modificació:O. de 7 de marzo dE
1981 (BOE: 14/03/81)
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM
MIE
2 DEL REGLAMENTO
DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚASGRÚAS
TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27 juny,
(BOE: 17/07/03). vigent a partir
del 17 d’octubre de 2003.
(deroga la O. de 28 de junio de
1988 (BOE: 07/07/88) i la
modificació: O. de 16 de abril de
1990 (BOE: 24/04/90))

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE
AMIANTO

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

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

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

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

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

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES
D'INCIDÈNC
EN OBRES DE
CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METÁLICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1
MT

PROTECTORES AUDITIVOS

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

PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
MT
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
MT
modificació: BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5
MT
modificació: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
MT
modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
MT
modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
MECÁNICOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
MT
modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
MT
modificació: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
MT
modificació: BOE: 01/11/75
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8.

FITXES DE SEGURETAT

SENYALS D’OBLIGACIÓ

Imatge 22. Senyals d’obligació

SENYALS D’ADVERTÈNCIA

Imatge 23.. Senyals d’advertència
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SENYALS DE PROHIBICIÓ

Imatge 24.
2 Senyals de prohibició

SENYALS D’EMERGÈNCIA

Imatge 25.. Senyals d’emergència
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ALTRES SISTEMES DE SENYALITZACIÓ

Imatge 26.. Senyals provisionals d’obra
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Imatge 27. Ulleres de protecció

Imatge 28. Botes de seguretat
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Imatge 29. Casc de seguretat
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Altres

Imatge 30. Màscara antipols

Imatge 31. Guants

Imatge 32. Protector auditiu

Imatge 33. Faixa antivibratòria
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Imatge 34. Arnés de seguretat
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Imatge 35. Tanques
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TRANSPORT MANUAL DE CARREGUES

Imatge 36. Transport de càrregues
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Data: 02/07/13
01
01

H1213251

m2

Pàg.:

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
IMPLANTACIONS D'OBRA

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàllica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, collocada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.

AMIDAMENT DIRECTE
2

H1215250

m2

71,070

Amortització diària de bastida tubular metàllica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida collocada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

1

01
02

H1512005

m2

71,070

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
PROTECCIONS COL-LECTIVES

Protecció collectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du
rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE
2

H1521431

Num.

m

Text

71,070

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàllic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du
rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

P1

3,940

3,940 C#*D#*E#*F#

2

P2

3,940

3,940 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

H152M671

m

390

7,880

Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als
brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du
rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

Euro
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AMIDAMENTS

Data: 02/07/13

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
4

H152D801

Num.

m

3,000

Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du
rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

2

10,450

10,450 C#*D#*E#*F#

H6AA2111

Num.

m

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

TOTAL Fórmula

6,270

6,270 C#*D#*E#*F#

2

11,550

11,550 C#*D#*E#*F#

3

12,160

12,160 C#*D#*E#*F#

4

15,650

15,650 C#*D#*E#*F#

5

3,000

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

01
03

H1411111

u

H1421110

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du
rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u

6,000

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du
rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE
H1431101

48,630

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
PROTECCIONS INDIVIDUALS

AMIDAMENT DIRECTE

3

[F]

1

Obra
Capítol

2

25,450

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
5

391

6,000

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du
Euro
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AMIDAMENTS

Data: 02/07/13

Pàg.:

392

rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE
4

H1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du
rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE
5

H1455710

u

H145K397

u

H1462241

u

H1471101

u

H147RA00

m

6,000

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàllics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du
rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE
9

3,000

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàllica.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du
rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE
8

6,000

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du
rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE
7

6,000

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du
rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE
6

6,000

4,000

Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du
rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

Euro
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AMIDAMENTS
Num.

Data: 02/07/13

Text

Tipus

1

[C]

[D]

2,000

6,000

[E]

Pàg.:

[F]

H147D203

u

1

01
04

HBC12100

u

HBC1EAJ1

u

Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

HBBA1511

u

HBBAC015

u

HBBAC005

u

HBBAE001

u

HBBAF004

u

1,000

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
AMIDAMENT DIRECTE

7

1,000

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

6

2,000

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

5

1,000

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat installada a la obra d'acord amb la DT.

AMIDAMENT DIRECTE
4

10,000

Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE
3

1,000

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
SENYALITZACIO

AMIDAMENT DIRECTE
2

12,000

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 360.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures du
rant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

393

1,000

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Euro
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AMIDAMENTS

Data: 02/07/13

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
8

HGD1222E

u

2,000

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat installada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE
9

HM31161J

u

2,000

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat installada, amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

1

01
05

HQUA1100

u

1,000

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
EQUIPAMENTS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE

2

HQUA3100

u

1,000

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

1

01
06

H16F1003

u

1,000

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
MESURES PREVENTIVES

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
AMIDAMENT DIRECTE

2

H16F1004
Num.
1

h

Text

[C]

[D]

8,000

6,000

[E]

H16F3000

h

[F]

TOTAL Fórmula

48,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

2,000

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Tipus

Formacio minima 8h

394

48,000

Presencia al lloc de treball de recursos preventius
AMIDAMENT DIRECTE

8,000

Euro
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PRESSUPOST

Data: 02/07/13

Obra

01

Pressupost Seguretat i Salut

Capítol

01

IMPLANTACIONS D'OBRA

Pàg.:

395

1 H1213251

m2

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàllica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, collocada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.
(P - 1)

6,83

71,070

485,41

2 H1215250

m2

Amortització diària de bastida tubular metàllica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida collocada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.
(P - 2)

0,14

71,070

9,95

TOTAL

Capítol

01.01

495,36

Obra

01

Pressupost Seguretat i Salut

Capítol

02

PROTECCIONS COL-LECTIVES

1 H1512005

m2

Protecció collectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues
amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals
amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 13)

3,95

71,070

280,73

2 H1521431

m

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàllic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 14)

5,32

7,880

41,92

3 H152M671

m

Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1
m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 16)

5,83

3,000

17,49

euros
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PRESSUPOST

Data: 02/07/13

Pàg.:

396

4 H152D801

m

Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 15)

9,62

25,450

244,83

5 H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 20)

2,23

48,630

108,44

TOTAL

Capítol

01.02

693,41

Obra

01

Pressupost Seguretat i Salut

Capítol

03

PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 3)

5,93

6,000

35,58

2 H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 4)

5,99

6,000

35,94

3 H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 5)

0,23

6,000

1,38

4 H1441201

u

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 6)

0,71

6,000

4,26

euros
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5 H1455710

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 7)

2,39

6,000

14,34

6 H145K397

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons
UNE-EN 420.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 8)

40,09

3,000

120,27

7 H1462241

u

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàllica.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 9)

20,57

6,000

123,42

8 H1471101

u

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàllics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 10)

48,70

4,000

194,80

9 H147RA00

m

Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga
de cinturó de seguretat.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 12)

5,11

12,000

61,32

10 H147D203

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 360.
Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures du rant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 11)

171,01

1,000

171,01

euros
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01.03

398

762,32

Obra

01

Pressupost Seguretat i Salut

Capítol

04

SENYALITZACIO

1 HBC12100

u

Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT.
(P - 26)

5,95

10,000

59,50

2 HBC1EAJ1

u

Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat amidada segons les especificacions de la
DT.
(P - 27)

94,06

1,000

94,06

3 HBBA1511

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat installada a la obra d'acord
amb la DT.
(P - 21)

20,81

2,000

41,62

4 HBBAC015

u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

20,35

1,000

20,35

5 HBBAC005

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

21,87

1,000

21,87

6 HBBAE001

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 24)

5,52

1,000

5,52

7 HBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

36,91

2,000

73,82

8 HGD1222E

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat installada, amidada segons
les especificacions de la DT.
(P - 28)

22,41

2,000

44,82

9 HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat installada, amidada segons
les especificacions de la DT.
(P - 29)

41,45

1,000

41,45

TOTAL

Capítol

01.04

403,01

Obra

01

Pressupost Seguretat i Salut

Capítol

05

EQUIPAMENTS

1 HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 30)

114,45

1,000

114,45

2 HQUA3100

u

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 31)

75,83

1,000

75,83

euros
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399

190,28

Obra

01

Pressupost Seguretat i Salut

Capítol

06

MESURES PREVENTIVES

1 H16F1003

u

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P 17)

99,20

2,000

198,40

2 H16F1004

h

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P 18)

5,43

48,000

260,64

3 H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 19)

17,34

8,000

138,72

TOTAL

Capítol

01.06

597,76

euros
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01.04
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403,01
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01.05
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MESURES PREVENTIVES
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408,48

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 3.142,14.......................................................................

188,53

Subtotal

3.739,15

21,00 % IVA SOBRE 3.739,15...........................................................................................

785,22

€

4.524,37

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE
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MESURES DE REHABILITACIÓ PER
A MILLORAR L’EFICIÈNCIA
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1.

INTRODUCCIÓ
L’objecte d’aquest document és la proposta d’implantació de mesures d’eficiència energètica en
l’edifici rehabilitat, per tal de fer-lo
fer lo mes sostenible i guanyar tant en confort com en qualitat de
vida dels usuaris.
Les energies renovables procedeixen
procedeixen de fonts d'energia que no s'exhaureixen, i que per tant fan
disminuir la factura mediambiental que comporten les necessitats energètiques.
La major part de l'energia que consumim avui en dia, prové de la utilització de fonts d'energia
exhauribles, normalment
ormalment procedents de derivats del petroli o del carbó. Aquest fet, juntament
amb que la seva combustió comporta emissions de gasos perjudicials, com ara el CO2 (el qual
degut a les seves característiques és un agreujant del canvi climàtic) demostren la necessitat de
la utilització d'unes fonts d'energia que, a diferència de les convencionals, no s'esgotin i no siguin
contaminants.
A Catalunya l’any 2003, el 3,6 % de consum d’energia primària provenia d’energies renovables
(la principal-58,1%
58,1% de la qual era
era hidroelèctrica I la solar tèrmica el 0,4 %). El Pla de l’energia de
Catalunya 2006-2015
2015 planteja uns objectius molt ambiciosos ja que pretén que al final d’aquest
període s’hagi quatriplicat
uatriplicat el % d’us d’energies renovables arribant a l’11%. L’energia eòlica
eò
I els
biocombustibles amb un 26% aproximadament seran les mes important I la solar arribarà fins els
4,2 % (en detriment de la hidràulica que passarà del 58 % al 18,1%)
La Normativa nacional actual amb el document bàsic CTECTE HE “Estalvi energètic” defineix les
exigències bàsiques en quan a aigua calenta sanitària i energia elèctrica amb una fracció mínima
amb captació solar fotovoltaica.
A mes, a Catalunya, s’està donant un gran impuls a l’ús de les energies renovables i així ho
mostra amb la normativa actual que s’ha d’aplicar en els projectes d’edificació.
-

L’aplicació de la Certificació Energètica (RD 47/2007 de 19 de gener de 2007),

-

El decret d’ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya -Decret
Decret 21/2006 de 14 de febrer,

-

Les ordenances solars municipals
municipals (actualment representen el 52 % de la població).

La construcció d’un edifici dins d’un espai suposa una alteració de l’entorn (edificat o natural) i
per tant un impacte ambiental que s’ha de controlar. Tradicionalment l’home ha tingut en compte
les condicions climàtiques i d’entorn a l’hora de dissenyar els edificis, i ha condicionat la seva
forma per tal de tenir el màxim de confort ambiental interior (confort tèrmic i lumínic).
Amb l’augment de la població, l’ocupació del territori i l’increment d’exigències de confort, no ha
estat suficient el disseny passiu dels edificis i s’han incorporat els sistemes actius, es a dir les
instal·lacions, per arribar a nivells de confort mes elevats.
El disseny passiu de l’edifici, suposa incorporar solucions arquitectòniques i constructives
adequades al clima i l’ecosistema
osistema de la zona a on s’implanta l’edifici per tal d’aconseguir confort
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interior per si sol, de forma gratuïta, reduint al màxim les aportacions energètiques que suposin
consum energètic. Aquestes solucions dependran de:
-

Les
es condicions de clima general de la zona i el microclima de l’entorn (especialment en
entorns urbans),

-

Les
es

característiques

físiques

del solar

(topografia, entorn natural/entorn edificat,

infraestructures,
structures, vegetació, aigua, ecosistema, etc.)
-

De
e la correcta implantació de l’edifici (aprofitant les condicions beneficioses de l’ambient
exterior i protegint-se
se de les que no ho són),

Les condicions de confort a l’hivern
l’
i a l’estiu són molt diferents a l’igual que ho son per climes
humits o climes secs.
ecs. Els paràmetres que s’hauran de controlar son: temperatura de sensació,
moviment de l’aire, humitat de l’aire, qualitat de l’aire, nivell d’il·luminació, color de llum i
enlluernament. Per tant s’han de preveure estratègies per a cada una de les situacions.
situac
Per controlar les necessitats energètiques, les estratègies a l’hivern són limitar les pèrdues (amb
aïllament) i promoure els guanys (orientació finestres, inèrcia). Les estratègies a l’estiu són limitar
els guanys (protecció i control solar) i facilitar
faci
les pèrdues (ventilació).
Al nostre clima, utilitzant elements de captació solar a l’hivern i de refrigeració i ventilació natural
a l’estiu, els edificis consumirien molt poca energia per arribar a les condicions de confort
ambiental interior.
Finalment
alment cal insistir que per tal que els sistemes passius funcionin correctament i s’obtinguin els
beneficis energètics i de confort ambiental és important una participació activa i responsable dels
usuaris. Avui dia està resolt amb els sistemes electrònics de la domòtica i la immòtica, que
permeten regular i controlar de forma automàtica els sistemes passius, fent-los
fent
el màxim
d’eficients i si cal fer-los
los treballar conjuntament amb la resta d’elements de l’edifici.
A continuació es descriuen un seguit de propostes
propostes per tal de millorar l’eficiència energètica de
l’edifici en qüestió.
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2.

INCORPORACIÓ D’AÏLLAMENT TÈRMIC EN LA FAÇANA I EN LA COBERTA
2.1

INTRODUCCIÓ

Un edifici mal aïllat necessita més energia per a mantenir la temperatura interior i es refreda més
ràpidament quan se’n va la font de calor. Un aïllament deficient genera ponts tèrmics i pot
provocar l’aparició de condensacions. Per evitar ponts tèrmics la millor solució és donar
continuïtat a l’aïllament en les trobades entre forjat i façanes.
façanes. La col·locació de barreres de vapor
a la cara calenta del tancament protegeix de les condensacions intersticials. Als tancaments on
el problema és el sobreescalfament
scalfament a l’estiu (façanes est i oest i cobertes) és més eficient utilitzar
cambres d’aire ventilades
ntilades que milloren la transmissió tèrmica i faciliten el control energètic. Per
aconseguir els efectes de refredament a dins de la cambra d’aire aquesta ha d’estar realment
ventilada i assegurar el tiratge tèrmic.
La normativa actual d’aplicació als projectes
projectes d’edificació per calcular l’aïllament tèrmic és el DB
HE-1
1 Limitació de la demanda energètica. L’objectiu que pretén és un ús racional de l’energia
necessària per a l’ús dels edificis, reduint a límits sostenibles el consum. Segons càlculs, pot
suposar
osar un estalvi energètic de l’ordre del 15-35%
15 35% respecte el consum que hi havia amb la
normativa anterior, depenen del tipus d’edifici i de la zona geogràfica.
geogràfica
És destacable la millora en quan a evitar descompensacions de qualitat tèrmica entre diferents
espais.
spais. Es calcula el gruix i el material d’aïllament adequat segons l’orientació de les façanes i de
la coberta, (fins ara sovint el gruix de l’aïllament era unitari per a tota la pell de l’edifici). Per a
calcular la demanda energètica de l’edifici, es pot
pot utilitzar l’opció simplificada del DB HE1 a partir
de taules de limitacions (hi ha limitacions segons el % de buits de les façanes i de cobertes
respecte de la part opaca) o amb l’opció general amb la simulació de l’edifici de projecte i un
programa de càlcul
àlcul (LIDER) que permetrà
pe metrà fer una comparació amb un edifici de referència que
compleix. Les limitacions condicionen el disseny i per tant s’ha d’analitzar a l’hora de projectar.
projectar
El certificat d’eficiència energètica d’un edifici és una etiqueta reconeguda per l’administració,
que dóna una informació tècnica objectiva sobre la classe energètica d’eficiència (A, B, C, D,E, F
i G sent l’A per als més eficients). Pels càlculs de demanda energètica té en compte l’envolvent
de l’edifici i els sistemes tèrmics de calefacció, de refrigeració, d’aigua
’aigua calent sanitària i d’
il·luminació.
luminació. Els càlculs es poden fer utilitzant el programa de simulació CALENER o l’opció
simplificada.

2.2

SISTEMES D’AÏLLAMENT PER A FAÇANA

Existeixen diverses formes d’aïllar la façana d’un edifici i diversos materials, l’elecció dependrà
de diferents factors; del tipus d’edifici, de la zona geogràfica, del clima de la zona, del valor
arquitectònic de l’edifici, del pressupost
pres
del promotor, etc.
A continuació es descriuen els tipus d’aïllaments
d’aïllaments en façana que podem executar:
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2.2.1

Aïllament tèrmic per la cara exterior de la façana
Aquest tipus d’aïllament, consisteix en afegir una capa superficial d’aïllament tèrmic fixada
exteriorment a les façanes i mitgeres, protegit per un acabat exterior.
Normalment s’aplica en edificis existents, on es pot modificar l’estètica exterior de l’edifici,
acabats amb maó vist, blocs de formigó o arrebossats. Les fixacions poden ser adhesives
o mecàniques.

1. Adhesiu
2. Aïllament
3. Morter armadura
4. Malla de reforç
5. Revestiment d’acabat
Imatge 37.. Aïllant tèrmic cara exterior

INCONVENIENTS

AVANTATGES
Càrrega mínima afegida a l’estructura
No es modifica la superfície interior

Baix cost de manteniment

No es pot utilitzar en edificis de gran alçada
No es pot utilitzar en edificis exposats a forts
vents
No es pot aplicar en edificis amb façanes
protegides

Corregeix esquerdes i fissures exteriors
Contribueix a la millora de l’aïllament acústic
Taula 1. Avantatges/Inconvenients Aïllant tèrmic cara exterior

2.2.2

Aïllament tèrmic per la cara interior de la façana
Aquest tipus d’aïllament consisteix en afegir una capa superficial d’aïllament tèrmic
directament sobre els murs interiors de tancament o sobre guies metàl·liques.
Normalment s’aplica en edificis existents,
existents, on no es pot modificar l’estètica exterior de
l’edifici, per ser un edifici protegit o per qüestions d’estètica.
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Mur existent façana

Guies suport trasdossat
Aïllament
Panell cartró - guix

Imatge 38.. Aïllant tèrmic cara interior

INCONVENIENTS

AVANTATGES
Facilitat i rapidesa d’execució
No es condiciona l’acabat exterior de la
façana

Risc de condensacions
Pot ser necessària una barrera de vapor
Es perd superfície útil interior

Taula 2. Avantatges/Inconvenients Aïllament tèrmic cara interior

2.2.3

Aïllament tèrmic a la cambra d’aire de la façana
Aquest tipus d’aïllament consisteix en ompli la cambra d’aire existent en la façana amb
material aïllant tèrmic, ja sigui mitjançant injecció d’espuma rígida de poliuretà o insuflat
de cel·lulosa.
Té un comportament tèrmic similar al de l’aïllament per l’interior, però només es pot
aplicar en façanes de doble full i cambra d’aira contínua entre elles.

Mur existents cambra aire
Murs

Projecció aïllament

Imatge 39.. Aïllant tèrmic cambra d’aire
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INCONVENIENTS

AVANTATGES
No es perd superfície útil de l’edifici

Risc de condensacions

No s’incrementa el gruix de façana ni el seu

Les instal·lacions que passen per la cambra

acabat

d’aire poden veure’s afectades

Es pot aplicar a tot l’edifici o individualment a

Requereix un control intens en obra per

cada habitatge

garantir la continuïtat de la cambra

Procés de muntatge ràpid i net
Taula 3.. Avantatges/Inconvenients Aïllament tèrmic cambra d’aire

2.3

SISTEMES D’AÏLLAMENT PER A COBERTA

Existeixen diverses formes d’aïllar la coberta d’un edifici i diversos materials, l’elecció dependrà
de diferents factors; del tipus de coberta,, de la zona geogràfica, del clima de la zona, del valor
arquitectònic de l’edifici, del pressupost del promotor,
p
etc.
A continuació es descriuen els tipus d’aïllaments que es poden aplicar en una coberta inclinada:
inclinada
2.3.1

Aïllament tèrmic per sobre coberta
Aquest tipus d’aïllament, consisteix en col·locar l’aïllament per sota de les teules o en
algun cas inclús per sobre. En el cas d’aplicar l’aïllament sota les teules, es realitza
mitjançant la projecció de poliuretà sota les teules existents. En el cas de realitzar un
aïllament per sobre la teula, consistiria en col·locar sobre la teula l’espuma de poliuretà i
posteriorment
teriorment fer una projecció amb elastòmer.
Normalment s’aplica en edificis existents, on es pot modificar l’estètica exterior de l’edifici,
o en el cas de que no sigui possible l’aïllament per la cara interior de la coberta.

Imatge 40.. Aïllant tèrmic sobre coberta

2.3.2

Aïllament tèrmic per sota coberta
Aquest tipus d’aïllament, consisteix en col·locar l’aïllament per sota de la coberta existent.
Normalment es realitza mitjançant un revestiment de plaques de guix laminat i aïllament
interior suportades mitjançant perfils metàl·lics. Aquest tipus de sistema permet seguir la
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pendent de la coberta per tal de deixar-la
deixar la amb la forma existent, o en el cas de disposar
un forjat horitzontal
al sota la coberta es col·loca sota el forjat existent.
Normalment s’aplica en edificis existents, on es no es pot modificar l’estètica
l’
exterior de
l’edifici, o en el cas de que es vulgui modificar l’estètica l’interior de la coberta existent.
existent

Imatge 41.. Aïllant tèrmic sota coberta

2.4

TIPUS D’AÏLLAMENT

Dins del mercat podem trobar una amplia gamma de productes utilitzats com a aïllament tèrmic
per a façanes. El criteri d’elecció dependrà del tipus de façana, del clima on esta ubicat l’edifici,
de l’ús que li volem donar o inclús de la col·locació elegida per l’aïllament.
Els aïllaments es poden classificar de moltes maneres diferents, ja sigui depenent del seu origen,
pel la seva conductivitat, per seu format, per si son biodegradables
biodegradable o no, etc. La
L classificació que
es descriu a continuació es segons l’origen d’aquests aïllaments.
2.4.1

Aïllaments d’origen natural
Els aïllaments d’origen natural són materials elaborats a partir de productes d'origen
vegetal, com fusta, suro, canya, palla.,
palla. etc. La seva capacitat aïllant es deu al fet que el
teixit vegetal està format per l'agrupació de cèl·lules mortes disposades molt regularment i
pròximes entre si amb escassos espais intercel·lules.
intercel
Trobem dins el grup dels aïllaments
d’origen natural animal
anim la Llana d’ovella.. I dins el grup dels aïllaments d’origen natural
vegetal el Cotó, el Cànem,
Cànem la Cel·lulosa, el Suro, les Fibres de Coco,, el Lli i les Virutes de
fusta.

2.4.2

Aïllaments d’origen mineral
Els aïllaments d’origen mineral son els que provenen de productes d’origen mineral com
l’argila, la perlita, al llana de roca,
roca etc. Trobem dins el grup dels aïllaments d’origen
mineral la llana
lana de roca,
roca la llana de vidre, la perlita expandida i el vidre
idre cel·lular.
cel·lular

2.4.3

Aïllaments d’origen sintètic
Els aïllaments d’origen sintètic,
sintètic, són materials polimèrics procedents del petroli per síntesi
de monòmers. Trobem dins el grup dels aïllaments d’origen sintètic el Poliestiré expandit,
el Poliestiré extruït,, i el Poliuretà.
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2.5

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ

Per tal de reduir la demanda energètica de l’edifici a rehabilitar, millorar el confort tèrmic i millorar
el confort acústic, la solució escollida per tal d’aïllar el nostre edifici consisteix en la col·locació de
l’aïllament tèrmic per la cara interior de la façana, i la col·locació de l’aïllament per sota la
coberta, ja que un canvi en els materials de l’envolvent de l’edifici trencaria amb l’estètica exterior
del conjunt.
L’aïllament interior en façana es resoldrà mitjançant panells de guix laminat autoportant,
autop
ja que
permet corregir irregularitats del tancament existent, i al ser una façana de pedra s’hi manifesten
moltes irregularitats.
L’aïllament interior en coberta es resoldrà mitjançant panells sandvitx, de la casa TERMOCHIP,
compostos per un taulell aglomerat hidròfug exterior, un nucli aïllant d’espuma de poliestiré
extruït i acabat amb una taula d’avet.
Per altra banda, també s’han escollit aquest tipus de sistemes per la seva rapidesa i facilitat
d’execució sense necessitat d’instal·lar mitjans auxiliars.

2.5.1

Aïllament façana
Tal i com ja s’ha mencionat, l’aïllament
l’aïllament en façana es resoldrà mitjançant panells de guix
laminat autoportant, ja que permet corregir irregularitats del tancament existent, i al ser
una façana de pedra s’hi manifesten moltes irregularitats.
El sistema escollit es de la casa PLADUR i es
es tracta del trasdossat autoportant M-46,
M
concretament el que esta compost per dues plaques de 15, ja que segons la normativa
hem d’assolir una resistència al foc de EI-60.
EI

Imatge 42. Model de pladur elegit

Les plaques autoportants de pladur,, en el nostre edifici, es col·locaran mitjançant guies,
degut a les irregularitats que es poden trobar en algunes zones de la façana.
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En primer lloc s’instal·laran
s’instal·lara els
canals

inferiors

i

superiors,

comprovant que quedin a plom.
Sota aquestes canals es col·locarà
una junta estanca.

Imatge 43. Col·locació pladur 1

Posteriorment es col·locaran els muntants, encaixant-los
encaixant los amb les canals. L’aïllament es
col·locarà entre els muntants i la placa de pladur. Els muntants es fixaran a les canals
mitjançant cargols.

Imatge 44. Col·locació pladur 2

Quan l’acabat del paviment (parquet o rajola) s’executi després del trasdossat, es tindrà
en compte que s’ha de preveure la col·locació d’un film protector (2cm més alt que el
terra acabat) que s’eliminarà posteriorment

Imatge 45. Col·locació pladur 3

2.5.2

Aïllament coberta
Tal i com ja s’ha mencionat, l’aïllament
l’aïllament en coberta es resoldrà mitjançant panells
sandvitx, de la casa TERMOCHIP, compostos per un taulell aglomerat hidròfug exterior
de 19mm,, un nucli aïllant d’espuma de poliestiré extruït de 60mm i acabat amb una taula
d’avet de 10mm de gruix.
gruix
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Imatge 46. Placa TERMOCHIP acabat avet

Imatge 47. Propietats tèrmiques Placa TERMOCHIP

Els panells Termochip
ermochip es col·loquen normalment sobre estructures metàl·liques o de
fusta, tenint en compte tres principis bàsics per la seva correcta posta en obra:
-

Els panells es col·locaran a trencajunts, alternant les juntes transversals entre
panells.

-

Els panells es col·locaran
col·lo
de manera que el costat llarg quedi perpendicular als
suports, una falsa llengüeta servirà com a unió dels panells entre si.

-

Els panells es recolzaran sobre tres suports com a mínim.

La distància entre els suports dependrà del gruix del panell, de la càrrega de la coberta i
de les sobrecàrregues previstes.

Imatge 48. Col·locació Placa TERMOCHIP
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L’ancoratge dels panells es realitza mitjançant cargols autoroscants inoxidables, utilitzant
els adequats segons el tipus d’estructura. Es distribuiran 3 punts de fixació per suport,
equidistants com a mínim 2cm de l’extrem del panell. La longitud dels cargols variarà en
funció del gruix del panell a fixar i de l’estructura portant.
En el cas de recolzar sobre estructura
metàl·lica, la longitud del cargol serà
ser 20mm
més llarga que el panel.

En el cas de recolzar sobre estructura de
fusta, la longitud del cargol sobrepassarà
50mm el panel.

Imatge 49. Ancoratge panells Placa TERMOCHIP
TERM

Un cop fixats els panells a l’estructura portant, es procedeix al segellat de les juntes per
tal d’assegurar l’estanqueïtat de la coberta. Aquest segellat es pot realitzar amb cautxú
líquid, bandes impermeabilitzants autoadhesives, silicona,
silicona etc.

Imatge 50. Segellat juntes Placa TERMOCHIP

El resultat visible, un cop acabada la col·locació dels panells, es mostra a les fotografies.

Imatge 51. Acabat interior Placa TERMOCHIP
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3.

MILLORA DE LES OBERTURES EN FAÇANA
3.1

INTRODUCCIÓ

Les finestres tenen un paper molt important en el funcionament tèrmic i confort lumínic dels
edificis. Són elements de captació solar directa, de ventilació natural, i d’entrada de llum natural,
elements vitals per la bona salut de les persones.
persones. Deixen passar el calor molt mes fàcilment i
tenen pèrdues mes importants que la part opaca de la pell exterior. Son una discontinuïtat, un
pont tèrmic important i per tant la superfície, forma, situació (que dependrà del clima i de l’ús de
l’edifici) i coeficient
oeficient global de transmissió de calor (vidre i marc) s’ha de controlar.

3.2

DIMENSIONAT I ORIENTACIÓ DE LES FINESTRES

La situació en façanes sud ++ 15 es l’òptima per a captació solar directa o semidirecta (finestres,
galeries, col·lectors, etc.) garantint l’asolellament
ament fins el migdia i amb protecció solar per evitar
sobreescalfament
scalfament durant l’estiu. A la façana nord les obertures han de ser petites. A les façanes
est i oest cal tenir molta cura de les proteccions solars. A la coberta, evitar les claraboies i
lluernaris
ris sense protegir. En general i segons el tipus de clima, es poden establir aquests criteris:
-

Obertures petites i ben protegides de la radiació solar en climes extrems. En el cas dels
climes calorosos i secs per protegir-se
protegir
del vent i en el cas dels
els climes freds per protegir-se
protegir
de les baixes temperatures.

-

Obertures grans que permetin la ventilació de l’edifici en els climes càlids i humits.

-

Als climes temperats, com el nostre, el disseny és més complex per donar resposta a la
ventilació natural sense
nse grans guanys ni pèrdues solars.

Una obertura exposada al fred, ha de controlar les dimensions, i ha de tenir aïllaments mòbils (a
l’hivern per les nits) i evitar les infiltracions. En cas d’estar exposada al sol, cal proteccions solars
contra la radiació
ió directa (ràfec, porxos, etc.) i també respecte de la radiació difosa i reflectida
mitjançant persianes. Tot
ot això permeten a l’hora la ventilació natural.
natural

3.3

ENVIDRAMENT I FUSTERIES

L’elecció del tipus de fusteria i del tipus d’envidrament, dependrà entre d’altres factors, de la zona
climàtica en la que es troba l’edifici a rehabilitar.
Els tipus de fusteries que podem trobar al mercat son de PVC amb dues o tres cambres, de fusta
tova o fusta dura, i d’alumini o metàl·liques amb o sense ruptura de pont tèrmic.
tèrm
Els vidres poden ser senzills o especials. Els vidres senzills no són recomanables degut a les
grans pèrdues tèrmiques que tenen. Els vidres especials es classifiquen entre els baix emissius,
que redueixen la transmitància tèrmica del vidre fins a un 40%
40% i els vidres de control solar, que
redueixen el factor solar fins a un 45%
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.

3.4

PROTECCIONS SOLARS

Les proteccions solars de les obertures són imprescindibles per controlar la captació solar directa
durant tol l’any però especialment a l’estiu evitant el sobreescalfament.
scalfament. Hi ha dos grans sistemes
que acompanyen a les obertures els fixes i els mòbils. També es poden considerar els elements
externs a l’edifici tipus vegetació que modifiquen el microclima immediat millorant-lo.
millorant
Als climes
temperats com els nostres,
stres, en que són molt variables les condicions climàtiques al llarg de l’any,
s’han de incorporar a la façanes els elements necessaris per adaptar-se
adaptar se al grau d’assolellament,
ventilació o aïllament.
Com a proteccions solars fixes trobem voladissos i para-sols,
para sols, tenen l’avantatges de reduir la
demanda energètica en refrigeració a l’estiu permetent al mateix temps el guany de radiació solar
a l’hivern.
Com a proteccions solars mòbils trobem persianes, lames, pantalles flexibles i proteccions solars
tant interiors
iors com exteriors. L’avantatge d’aquests tipus de sistemes es que permeten la captació
flexible de la radiació solar directa en funció de la època de l’any.

3.5

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ

En el nostre edifici es proposa la substitució de les fusteries existents per
per unes de noves de
fusta. L’elecció d’aquest sistema es degut per una banda a la necessitat d’augmentar l’aïllament
tèrmic i acústic per tal de donar compliment al CTE i per altra la necessitat de no trencar amb
l’estètica de la façana.
El principal avantatge de la fusteria de fusta es que no té pont tèrmic, a més que la fusta permet
versatilitat de formes, textures i colors. Com desavantatges té que al ser d’un material natural pot
tenir problemes de fongs i altres agents patògens, té variacions de dimensió
dimensió segons el canvi
d’humitat, requereix més manteniment i té limitacions mecàniques.

Imatge 52. Fusteria de fusta amb doble envidrament
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L’envidrament de les fusteries serà el doble envidrament CLIMALIT PLUS amb aïllament tèrmic
reforçat. Aquest envidrament es composa de dos vidres que tenen la funció de retenir la calor a
l’interior de la vivenda durant l’hivern i evitar que aquesta entri a l’estiu. L’espai entre els dos
vidres conté aire o un gas aïllant. Es un tipus de vidre utilitzat principalment per envidrament en
vivendes.

Imatge 54. Esquema envidrament Climalit

Les proteccions solars de les obertures, per tal de no trencar amb l’estètica de l’edifici, es
resoldran amb porticons interiors de fusta, i en algunes obertures amb cortines interiors aïllants.
Els porticons de fusta son una peça clàssica que trobem en cases rústiques, masies, cases
pairals i habitatges antics. Els porticons van col·locats
locats per la part interior de la finestra,
normalment en obertures sense persiana enrotllable exterior. Es solen fer amb un bastigi massís
de fusta i un tauler rexapat
apat a l’interior, també pot ser massís, però al estar al darrere del vidre
aquest
uest agafa molta temperatura i pot esquerdar-se.
esquerdar
Els acabats tant pel que fa a ferreteria com a vernís poden ser diversos i hi ha molt per escollir,
tot depenent del que vulguem aconseguir.

Imatge 55.. Porticons de fusta
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4.

INCORPORACIÓ DE L’ÚS D’ENERGIES RENOVABLES PER A L’OBTENCIÓ D’ACS
4.1

INTRODUCCIÓ

En un clima com el nostre, l'ús de l’energia solar tèrmica pot arribar a cobrir fins a un 60% de les
necessitats de consum d'aigua calenta d'una família mitjana, amb uns nivells de confort i qualitat
qualita
de vida perfectament compatibles amb els estàndards actuals. Actualment aquest tipus
d'instal·lacions estan contrastades i perfeccionades abastament i ens poden garantir un bon
funcionament i rendiment, sempre que les condicions d'utilització, dimensionat
dimensiona i muntatge siguin
correctes. L'aigua calenta és un dels principals consums d'energia del sector domèstic i de
serveis (de l’ordre del 27%). Si aquesta aplicació es cobreix amb energia solar en comptes de la
utilització d'energies convencionals
convenciona (electricitat, gas, gas-oil, etc.)) la reducció de la factura
energètica i de la contaminació produïda poden ser realment importants.

4.2

PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA

La producció d'aigua calenta sanitària és l'aplicació de l'energia solar que, ara per ara, resulta
result
més estesa i rendible. A causa de la relativa constància de la demanda d'aigua calenta sanitària,
la instal·lació solar està en servei durant tots els mesos del any, fet que permet amortitzar-la
amortitzar més
ràpidament que en el cas d'aplicacions de calefacció, en
en què el sistema només s'utilitza durant la
temporada hivernal.
Els tipus de captadors més utilitzats són els plans de coberta vidrada, sense coberta, o els de
buit. La radiació solar que arriba durant el dia escalfa el líquid que circula a través dels captadors
ca
solars i el circuit primari. L’energia solar que arriba als captadors es cedeix en forma d’escalfor a
un dipòsit acumulador, que la guarda fins al moment en què l’usuari la necessiti consumir. El seu
volum s’ha de calcular segons el consum diari d’aigua
d’aigua i el nombre de captadors instal·lats;
d’aquesta manera, s’optimitza l’ús de la instal·lació. S’adjunten els càlculs del predimensionat de
la instal·lació solar tèrmica en l’ANNEX III “Auditoria del CTE”.
Es necessari que l’acumulador i tota la instal·lació estiguin ben aïllats tèrmicament per tal d’evitar
les pèrdues de calor. Un valor d’acumulació
d’
usual és de 50 a 100ll per cada metre quadrat de
captador.
El nombre de captadors d’una instal·lació depèn de diferents factors:
-

El consum d’aigua calenta
alenta previst per l’ús de l’edifici, amb un mínim de 50 l/dia.

-

La zona climàtica: Com a norma general els captadors han d’instal·lar-se
d’instal·lar se orientats al sud per
captar al màxim la radicació solar (amb una variació acceptable de més menys 15º). La seva
inclinació
ació respecte al pla horitzontal ha de ser igual a la latitud de l’emplaçament, amb una
variació acceptable de més menys 15º, que és la inclinació que més radiació capta al llarg de
l’any (perpendicular als raigs solars quan aquests tenen la màxima intensitat).
intensi
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4.3

ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ

La instal·lació està formada per dos circuits independents on no hi ha mescla entre el fluid que
circula pels captadors (circuit primari) i l’aigua destinada al consum (circuit secundari).
Per al circuit primari s’utilitza
za un fluid que sol ésser una mescla d’aigua, anticongelant i additius.
L’aigua del circuit primari és escalfada en els captadors solars i cedeix el calor al fluid del circuit
secundari mitjançant el bescanviador. El circuit secundari (el de l’aigua de consum)
con
transporta
l’energia calorífica des del bescanviador fins al dipòsit d’emmagatzematge. El primari ha de
disposar d’una bomba accionada per un termòstat diferencial. Per a instal·lacions de dimensions
petites i mitjanes (amb acumuladors de 500 litres com
com a màxim), el bescanviador es pot situar
dins de l'acumulador. En aquests casos és recomanable provocar una estratificació de
temperatures al seu interior.
En cas que no es vulgui utilitzar un sistema bombat, es pot fer servir el sistema termosifò,
termosifò on
l'acumulador se situa just al damunt dels col·lectors i l'aigua hi circula per diferència de
temperatures (efecte termosifò). De manera que per efecte físic, el líquid calent puja i el fred
torna a baixar per a ésser escalfat pel captador, sense ajuda de cap bomba d'impulsió.
En el disseny d’instal·lacions
instal·lacions solars tèrmiques, la fracció solar òptima es determina establint un
compromís entre el cost dels captadors, l'estalvi econòmic que proporciona la instal·lació i el
termini d'amortització de la mateixa.
mateixa. Una vegada s'han dimensionat els captadors que cal
instal·lar, es determina un sistema de recolzament suficient per a escalfar l'aigua fins al nivell
necessari per a cobrir puntes de consum o moments en que radiació solar sigui insuficient per a
garantir
ir l'energia necessària.

4.4

Esquema instal·lació ACS

Imatge 56. Esquema instal·lació ACS
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5.

SISTEMES DE RECUPERACIÓ D’AIGUA
5.1

INTRODUCCIÓ

L'aigua és un factor important en el desenvolupament sostenible de les nostres societats. És
nostra la responsabilitat de fer un bon consum d'aquest recurs natural. Estalviar, aprofitar i
reutilitzar l'aigua són tres conceptes bàsics cada vegada més presents en les nostres vides.
L'objectiu és allargar el cicle de l'aigua, d'aquesta manera, per a cada activitat
activitat que requereixi d'un
consum d'aigua hem de destinar la quantitat i qualitat que correspongui amb l'ús que desitgem
donar-li.

5.2

RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS

Les característiques de l'aigua de pluja la fan perfectament utilitzable per a ús domèstic. Les
instal·lacions de recollida d'aigües pluvials existents consisteixen bàsicament en la canalització
de l'aigua de la teulada de la coberta. L'estudi de la precipitació del nostre municipi, ens permetrà
dimensionar el dipòsit d'aigües pluvials que ens garanteixi
garanteixi una reserva d'aigua.
d'aigua
L'aigua potable és un aigua de gran qualitat que per
p molts usos domèstics es podria substituir
per l'aigua pluvial. Si aprofitéssim l'aigua de pluja es podrien arribar a substituir, en una llar
mitjana, 50.000 litres anuals d'aigua
d'aigua potable, per aigua de pluja. Això suposa una important
contribució a la sostenibilitat del nostre hàbitat.
Una bona instal·lació de recollida d'aigua ha de ser senzilla i ha de requerir un manteniment
mínim. A més s'han d'evitar factors que poden alterar
alterar la qualitat de la nostra aigua
emmagatzemada com són la brutícia, la llum i la calor excessiva.
La condició prèvia perquè una instal·lació funcioni bé, és una bona planificació, i la selecció
curosa dels diferents elements constructius. Un punt important que han de tenir en compte tant
els propietaris com els tècnics de la construcció, és decidir el lloc de recollida d'aquesta aigua
pluvial.

5.3

ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ

Filtre: Un bon filtre col·locat davant de l'entrada del dipòsit és imprescindible per a evitar
brutícies i elements no desitjats. No és aconsellable la recollida d'aigua de pluja a l'aljub o al
dipòsit sense filtres. Si l'aigua és recollida sense un filtre, és desaconsellable la seva utilització
per a les instal·lacions de dintre de les cases,
cases, en tot cas podrien servir per al rec del jardí o
l'horta. Hem de prestar atenció contra els refluxos, els gasos del clavegueram i a l'accés de
bestioles i animals als dipòsits.
Dipòsit: En el cas d'instal·lar un sistema de recollida d'aigua pluvial en un habitatge ja construït,
s'aconsella utilitzar dipòsits de polietilè en el soterrani. Els més convenients són de formes
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primes i altes, perquè l’orifici per prevenir el debordament ha d'estar
d'estar damunt de l’alçada del reflux
del clavagueram. Un material respectuós amb el medi ambient és el polietilè reciclat. No es
recomanen, per raons ecològiques, els dipòsits de PVC o els plàstics reforçats amb fibra de
vidre. El dipòsit, en cap cas, hauria de deixar passar la llum, ja que aquesta podria produir
creixement d'algues. És important considerar la ubicació d’aquest, ja que situar-lo
situar prop de fonts
de calor (calefacció, caldera, etc.) augmentaria considerablement el risc de proliferació de
bacteris, de manera descontrolada. La temperatura d'emmagatzematge ideal és per sota de 12
ºC. Una manera d'aconseguir aquesta temperatura és amb un dipòsit exterior enterrat.
Bomba: És l'element més important de la instal·lació. Hem de triar aquella que sigui més
adequada per a la nostra instal·lació, fixant-se
fixant se en la potència i la qualitat. Una bona elecció és
una bomba no sobredimensionada i resistent a l'aigua. Les millors per a aquesta aplicació són
les de plàstic (polietilè), econòmiques, i molt més duraderes en aquest tipus d'aigua, que les
d'acer inoxidable.
Canonades: La normativa és menys estricta que per a l'aigua potable pel que poden ser
emprades de plàstic (es recomana el polietilè). L'aigua de pluja, al ser tova, no les agredeix. La
clau principal se situarà
ituarà en el soterrani, i convé diferenciar cada presa per la seva procedència,
indicant “aigües pluvials”.

5.4

Esquema instal·lació reaprofitament d’aigües pluvials
1. Baixant d’aigües
es pluvials
2. Tub d’entrada al dipòsit
3. Tapa ajustable en altura
4. Filtre
5. Dispositiu d’entrada
6. Bomba
7. Sistema d’aspiració flotant
8. Toma d’aigua
9. Sobreeixidors

Imatge 57.. Esquema reaprofitament aigües
aig
pluvials
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Lleida, 11 de Juliol de 2013

NÚRIA TERSA VID
DAL
GRAU EN ARQUIT
TECTURA TÈCNICA
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