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Aquest projecte de rehabilitació està emmarcat dins de l’actuació OT
906 (Actuacions per implantar l’Agència Municipal de Lloguer per al
lloguer d’habitatges desocupats) del programa EDUSI Sabadell
(Estratègica de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat) que
s’integra dins de la convocatòria del Programa Operatiu de Creixement
Sostenible FEDER 2014-2020.
L’OT 906 se centra en la rehabilitació d’habitatges de titularitat
municipal adscrits a Habitatges Municipals de Sabadell. L’Ajuntament
de Sabadell ha encarregat a Habitatges Municipals de Sabadell la
realització d’aquesta operació.
Aquest projecte descriu els treballs necessaris per la realització de les
obres de rehabilitació de l’edifici plurifamiliar de 8 habitatges situat a la
PARCELA CATASTRAL 5419505DG2051B

Memòria descriptiva
Antecedents:
1.1 Objecte del projecte:
Adreça

CARRER FLORIT

Zona / Barri

Can Puiggener

Població

SABADELL

Encàrrec

núm. parcel·la

44

Codi Postal

08208

Comarca

Vallès Occidental

En missió completa

1.2 Promotor :
Habitatges Municipals de Sabadell, SA
Amb domicili a:
Carrer Blasco de Garay, 17
Municipi
SABADELL

NIF

A08233991

Codi Postal

08202

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
FEDER - OT 906
1.3 Redactors :
RICARD PERICH I DURAN
Adreça
Blasco de Garay
Municipi
SABADELL
EDUARD FREIXAS I CORONAS
Adreça
Blasco de Garay
Municipi
SABADELL

NIF
Num
Codi Postal
NIF
Num
Codi Postal

39029010B
17
08202
33899219W
17
08202

MD 1.4 Descripció de la finca :
8 habitatges a rehabilitar
L’objecte del present projecte és la rehabilitació d’un edifici
d’habitatges situat al barri de Can Puiggener dins el casc
urbà de Sabadell. L’edifici té la façana principal al carrer de
Florit, una façana lateral al carrer Roma i la façana
posterior al pati del CEIP Alcalde Marcet. L’adreça postal
de l’immoble és carrer Florit, 44 (08208) de Sabadell.

CARRER FLORIT, 44

DADES GENERALS DE L’EDIFICI
Segons un dictamen realitzat l’any 1998 en aquest edifici, l’any de construcció és el 1961. És un
conjunt d’habitatges que es va construir pel dret que tenien els mestres a un habitatge gratuït al costat
de l’escola on exercien la seva professió. Un cop extingida aquesta prestació a través de la Llei
d’Ordenació del Sistema Educatiu, l’immoble va passar a ser propietat de l’Ajuntament de Sabadell i
actualment estan adscrits a VIMUSA.
Es tracta d’un edifici aïllat de planta baixa i tres plantes pis. Té una escala amb dos habitatges per
replà sense ascensor formant un conjunt de 8 habitatges. No hi ha trasters ni locals comercials ni
places d’aparcament. Hi ha una zona enjardinada privada que envolta l’edifici de manera que les
façanes no estan a l’alineació del vial sinó reculades.
Quadre de superfícies:
SUPERFICIE CONSTRUIDA
Planta baixa

202,41 m2

Planta 1

201,58 m2

Planta 2

201,58 m2

Planta 3

201,58 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL

807,15 m2

L’estructura és de parets de càrrega i forjats unidireccionals de biguetes de formigó pretensat amb un
Inter eix 70cm i entrebigat de revoltó prefabricat de formigó sense capa de compressió, amb una llum
màxima de 5,35m. Les biguetes estan disposades perpendicularment a les façanes més llargues
excepte a la zona dels safareigs. Els paviments originals són hidràulics i l’escala és de volta. La
coberta és inclinada sobte bigues autoportants, acabada amb teula àrab, amb canaló d’obra sobre
ràfec de llosa de formigó. Els tancaments són d’obra vista a les façana carrer i lateral, gelosia ceràmica
a galeries del carrer Florit i arrebossat a la façana posterior. Les divisòries són de fàbrica de maó
revestida. Les fusteries de fusta pintada.
Les escomeses individuals de les instal·lacions han estat anul·lades i els habitatges es troben tapiats.

Descripció física.
Plantes rectangulars de 20,7m x 10m. Nucli d’accés, escala resulta amb volta de tres trams disposada
centralment a la planta, alimentant dos habitatges per replà. Edifici de planta baixa i tres plantes pis.
Presenta deficiències vàries degut al seu envelliment per la falta d’ús. Es realitza el prescriptiu IAE,
informe d’avaluació de l’edificació per determinar els punts bàsics d’intervenció.
El projecte de reforma no proposarà canvis en la volumetria.
Tots els habitatges disposen de cuina, menjador estar, tres habitacions, safareig i un bany. Els dos
habitatges de planta baixa tenen el safareig de reduïdes dimensions degut a l’espai ocupat pel vestíbul
d’accés general.
L’alçada lliure entre plantes és de 260cm.
La orientació de l’edifici està organitzada en l’eix est oest, restant els costats estrets del rectangle
d’obra vista mirant a sud i nord.

IMATGES ENVOLTANT EDIFICI

MD 2 Descripció del projecte:
MD 2.1 Dades urbanístiques :

Planejament vigent

Qualificació del sòl

Denominació zona
Condicions
d’ordenació
edificació

PGMOS (ex-MPG-8-TR) DOGC 02.10.2010 TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL
MUNICIPAL D’ORDENACIÓ DE SABADELL. Modificació puntual i refós de la
regulació del sistema d'equipaments comunitaris del Pla general municipal
d'ordenació
Sól urbà . qualificació .clau e-1

Barri de Can Puiggener (08208)

Sistema sistema d’habitatge dotacional públic (clau e-1)

Planejament aplicable

El planejament aplicable és el Text Refós del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell (MPG-8TR) aprovat definitivament en data 31/07/2000 (DOGC 02/10/2000), la Modificació puntual del Pla
General municipal d’ordenació de Sabadell a l’àmbit dels barris de Can Puiggener i Torre Romeu amb
delimitació de les àrees residencials estratègiques i la Modificació puntual i refós de la regulació
del sistema d'equipaments comunitaris del Pla general municipal d'ordenació…nº expedient
2016/061912/B
.
La parcel·la situada al carrer Florit, 44, es troba classificada com a sòl urbà amb la qualificació :
SISTEMA D’HABITATGE DOTACIONAL PÚBLIC segons text refós del MPG-115 aprovat en sessió de
22feb2018

Article 9 de la Modificació
puntual i refós de la regulació
del sistema d'equipaments
comunitaris del Pla general
municipal d'ordenació.
Regulació del sistema
d’habitatge dotacional públic
(clau e-1)
La intervenció a l’edifici queda
regulada per la normativa
establerta a la Modificació del
pla general de Sabadell
d’ajustos a la regulació de
l’habitatge protegit aprobada
definitivament en data 30 de
juliol del 2007 (DOGC
27.11.2007)

Legislació aplicable
A les activitats sobre la qual es demana informació li són d’aplicació les següents disposicions, entre
d’altre normativa municipal i sectorial:
-

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en materia d'incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació i
posteriors actualitzacions, i els seus Documents Bàsics.
Ordenança Municipal Reguladora de la Intervenció Tècnica i Administrtiva dels Usos i les
Activitats (OMRITAUA).
Ordenança Municipal Reguladora dels sorolls i les vibracions.
Ordenança Municipal Reguladora de l’Edificació (OMRE).

MD 2.2 Compliment del Codi Tècnic:
Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l'edifici disposi de les prestacions
adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d'Ordenació de
l'Edificiació.
En compliment de l'article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre redacción
de proyectos y dirección de obras de edificación", i també en compliment de l'apartat 1.3 de l'annex del
Codi Tècnic de l'Edificació, es fa constar que en el projecte de rehabilitació s'han observat les normes
sobre la construcció vigents, i que aquestes estan relacionades a l'apartat de Normatives Aplicables
d'aquesta memòria.
•

L’àmbit del projecte es centra a la rehabilitació de l’interior dels 8 habitatges existents
així com dels espais comuns. També dels punts de la façana de l’edifici per garantir
tots els aspectes de seguretat lligats a l’estabilitat dels components constructius
d’aquesta, i atendre els punts de correcte manteniment dels components de la pell de
l’edifici.

MD 2.3 Requisit bàsic de Funcionalitat (LOE)

2.3.a Utilització

P.BAIXA (2 habitatges adaptats)

P.TIPUS

Actuació als habitatges per rehabilitar:
L’àmbit de la intervenció es centrarà en aconseguir el COMPLIMENT DELS REQUISITS MÍNIMS
D’HABITABILITAT i en millorar L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.
Els dos habitatges de la planta baixa es rehabiliten perquè compleixin els paràmetres d’accessibilitat.
ASPECTE INTERIOR.
Es netejarà tot l’interior dels habitatges, així com la superfície exterior de la galeria. Es pintarà tot
l’interior així com portes de fusta interiors després d’arreglar-les puntualment o substituir-les. Es
col.locarà paviment nou tipus gres a l’interior dels habitatges i gres a banys i es conservarà pulint de
nou el paviment de panot hidràulic de l’espai comú de l’escala.
INSTAL.LACIONS.
Es realitzarà de nou tota la instal.lació elèctrica. Des de la caixa general de protecció del carrer,
passant pel nou armari de comptadors, fins els quadres de protecció de cada habitatge i adequació del
nombre de mecanismes segons el REBT. Es realitzarà presa de terra general a tot l’edifici.
Es farà nova la instal.lació d’aigua. S’eliminarà el gas dels habitatges. Es col.locarà acumulador elèctric
per escalfar l’acs. Es refarà instal.lació aigua amb tubs de polietilè convenientment aïllats. Es
col.locaran aixetes noves.
Es sanejarà la cuina, es canviarà tot el mobiliari existent, reposant armaris i refent taulell. Col.locant
placa vitroceràmica, forn per cuinar i extractor d’aire. Aplacat frontal de cuina i safareig de granet
nacional
Els banys també es deixaran en correcte estat de funcionament. Es canviaran aparells sanitaris,
s’enrajolaran, es canviaran peces deteriorades. Es canviarà tota la xarxa de sanejament.
ESPAIS COMUNS.
Actualment la façana sud-est limita amb el CEIP Alcalde Marcet. La tanca de l’escola, una reixa amb
filat de simple torsió està engantxada a la façana de l’edifici a rehabilitar. L’actuació de reforma
implicarà la resituació de la tanca existent a una distància de 1,5 metres de la façana, es separarà als
alumnes del pati de l’edifici amb una franja tancada delimitada amb malla de simple torsió.
S’actuarà als espais comuns arrenjant els aspectes relacionats amb les instal.lacions i els acabats. Es
polirà el paviment existent. Es pintarà tot l’interior.
Es col.locarà una claraboia registrable a la part superior de l’escala.
Per conduir les conduccions d’aigua, telecomunicacions i electricitat fins a tots els habitatges, es
realitzarà un conducte vertical registrable i es dotarà de cel-ras els replans. Instal.lació nova
d’enllumenat de trànsit i d’emergència.
La porta d’accés de l’edifici a la planta baixa d’acer, s’adaptarà a les noves condicions, l’accés acollirà
els armaris de comptadors. El recorregut entre la tanca de la parcel.la i l’interior de l’edifici en planta
baixa serà adaptat.
L’escala actual es sanejarà, adaptant les baranes i el passamà existent de fusta. El tancament actual
que separa les galeries dels habitatges de l’escala interior, es reforma completament preveient un futur
accés amb ascensor. En l’actuació de reforma prevista s’executaran els espais de galeria tot
conformant un pas ventilat a l’exterior a cada planta que s’aprofitarà com a armari comunitari per cada
planta, compartit pels dos habitatges. En tots aquests temes s’hi actuarà amb més o menys mesura
depenent de l’estat de conservació actual.
MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.
A nivell de millora de l’envoltant tèrmica dels habitatges, es substituirà les finestres existents per
finestres de PVC amb vidres dobles amb càmara d’aire de tipus climalit. Es col·locarà un trasdossat
interior de cartró-guix amb aïllament tèrmic tipus llana de roca de 50mm en tots els tancaments
excepte la façana sud-est. Es prendrà especial cura amb l’aïllament de les caixes de persiana per
reduir el pont tèrmic. S’aïllarà el forjat sotacoberta amb manta de llana de roca de 8cm d’espessor.
Incidint en aspectes de millora de l’ecoeficiència, es substituiran les aixetes existents per d’altres que
disposin de sistemes d’estalvi d’aigua i energia amb airejadors i manetes reguladores de l’aigua
calenta. S’instal·laran inodors amb cisternes de doble descàrrega.

Instal·lació solar fotovoltaica
INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA S’ha previst l’aprofitament de la coberta de l’edifici per a la
instal·lació de 38 plaques solars fotovoltaiques. Es preveu una instal·lació d’aproximadament 10,45
Kwpic. amb una producció elèctrica estimada d’uns 12.000 Kwh/any degut a la desviació respecte a
l’orientació sud. Aquesta producció col·laborarà en la reducció de la despesa energètica total de
l’edifici en la voluntat d’aconseguir la mínima demanda energètica finalista (nzeb).
De manera més detallada, els treballs a realitzar a l’edifici serà:
CAP. 0) TREBALLS PREVIS
0.1-Neteja, eliminació i desinfecció de residus en habitatges
0.2-Sanejat de parets enguixades acabades pintades o empaperades
0.3-Enderroc de canal de coberta d'obra ceràmica i de baixant de fibrociment
0.4-Extracció de marcs de finestres, balconeres i persianes exteriors
0.5-Extracció de portes de fusta interiors
0.6-Repicar paraments enrajolats de banys, safareigs i cuines
0.7-Enderroc de sòcol ceràmic de paviment interior
0.8-Extracció paviment de rajola ceràmica i regularització del suport
0.9-Desmuntar i enderrocar paviment i solera de PB i rebaix de terres
0.10-Enderroc d'enva de 5 cm de gruix amb mitjants manuals,
0.11-Enderroc de solera de formigo de 10 cm de gruix
0.13-Enderroc de xemeneia de coberta de les llars de foc
0.14-Desplaçament de postes i tanca simple torsió
0.16-Subministrament i instal·lació de tanca simple torsió amb porta
0.17-Arrencada de perfils metàl·lics d'escomesa elèctrica
0.18-Arrencada de porta - reixa metàllica del passatge 300x200 cm
0.19-Arrencada dels safareigs de pisos
0.20-Enderroc de gero de 15 cm de gruix del tapiat de finestres i altres
0.21-Enderroc del tancament provissional de finestres i balconeres fet de paret de gero, als forats de
finestres i balconeres de planta baixa i altres
0.22-Esbrossada i anivellació del terreny
0.23-Reblert del terreny amb saulò
0.24-Excavació de rases per a passos d'instal·lacions
0.25-Reblert amb formigó de base de rasa de conductes Telecos
0.26-Reblert de rases de pas d'instal·lacions amb 20 cm de sorra
0.27-Reblert i piconatge de terres en rasa
0.28-Reblert i piconatge de terres en pou fossa séptica
0.29-Retallat xiprés façana Florit a 1 metre d’alçada
CAP. 1) REFORMA CUINA
1.1- Termo elèctric per a ACS de 100 lts
1.2- Forn elèctric
1.3- Placa vitroceràmica elèctrica
1.4- Campana extractora decorativa de 70 cm.
1.5- Mobles baixos de cuina de 80 cm d'alçaria.
1.6- Moble alt de cuina de 80x50x35 cm d'alçaria.
1.7- Taulell de cuina i safareig de granet nacional
1.8- Aplacat frontal de cuina i safareig de granet nacional
1.9- Les cuines de la planta Baixa serán adaptades
CAP. 2) COBERTA
2.1- Repàs de teules de coberta, amorterar i reposar les trencades
2.1.-Aïllament tèrmic a cambra sotacoberta amb manta de 8cm de llana de roca

CAP 3) RAM PALETA i REVESTIMENTS
3.1- Solera d'encadellat ceràmic recolzada sobre obra gero i perfil Ferro
3.2- Rejuntat d'aplacat de pedra vertical del sòcol perímetre edifici
3.3- Arqueta de registe per a pas d'istal·lacions de 50x50x60 cm
3.4- Neteja de façana d'obra vista, gelossies i arrebossats amb aigua
3.5- Previssió rejuntat d'obra vista amb morter de CP
3.6- Reparació dels cantells dels forjats del balcons i ràfec de coberta:
3.7- Repicat de paraments arrebossats en mal estat i tornar arrebossar
3.8- Peces ceràmiques de ventilació de la càmera d'aire de la coberta
3.9- Reforç de llinda en caixa de persiana de menjador
3.10- Envà d'extradossat de cartró guix autoportant 15/46
3.11- Envà cartró-guix 15/46/15
3.12- Formació de paret de gero per a revestir 15 cm de gruix
3.13- Formació de llinda de parets de càrrega enderrocades
3.14- Previsió de fossat d'ascensor
3.15- Ampit de finestra de xapa galvanitzada
3.16- Subministrament i col·locació d'enrajolats de 20x20
3.17- Sistema de revestiment i aïllament tèrmic per a l’exterior tipus SATE a façana sud-est
3.18- Arrebossat de paraments verticals i horitzontals amb morter de CP
3.19- Cel ras cartró guix 13mm,fix,entram.ocult,barra roscada
3.20- Enguixat a bona vista de paraments verticals i horitzontals
CAP 4) PAVIMENTS I SÒCOLS
4.1- Realització de solera en balcons de PB, mitjançant subbase de 10de morter
4.2- Rebaix, polit i abrillantat de paviment hidràulic
4.3- Paviment de gres
4.4- Gres porcelànic compacte rectificat antilliscant 40X60
4.5- Formació de sostremort d'envanets conillers i encadellat ceràmic
4.6- Subministrament i col·locació de sòcol de trusplas blanc
4.7- Paviment tipus Piera+ impermeabilització
4.8- Paviment de safareig
4.9- Catifa de PVC tipus 3M 8100
4.10- Formació de paviment de formigó HA-200 amb grava de 12 mm
4.11- Vorada prefabricada tipus Jardi de formigó R-25
4.12- PREVISIÓ enderroc paviment hidràulic d'habitatges
4.13- PREVISIÓ solera de formigó de 5 cm amb malla d'hacer
4.14- Creació de paviments de banys amb pendents i impermeabilització
CAP 5) FUSTERIES INTERIOR, EXTERIOR I VIDRERIA, SERRALLERIA
5.1- Portes batents d'entrada a habitatge de 45 mm de gruix
5.2- Portes interiors habitatges de DM de cares llisses
5.3- Repàs de ferratges i fulles de portes d'armaris existents
5.4- Subministrament i instal·lació d'armari encastat de 100x260 cm
5.5- Tancament de DM amb Registre per a pas d'instal·lacions escala
5.6- Construcció de cel ras amb plafons de fusta de DM de 19 mm
5.7- Plafons de taulell fenòlic de resines termoendurides HPL per a barana escala
5.8- Les fusteries exteriors, finestres i balconeres seran de PVC
5.9- Claraboia practicable amb cúpula i valva de metacrilat 700x1000 mm
5.10- Conjunt lames d'acer galvanitzat i subestructura tubular
5.11- Conjunt porta d'alumini amb reixa, d'una fulla batent, 90x260 cm,
5.12- Portes armari centralització comptadors elèctrics
5.13- Conjunt tancament d'acer galvanitzat comptadors aigua i RITU
5.14- Conjut de portella per a entrada general pati
5.15- Conjunt de porta de vestibul per a accés edifici
5.16- Reixa per a finestra 85x100 cm
5.17- Conjunt porta-reixa per a balconera amb tarja fixa (80x250 cm)
5.18- Reposició i reparació de tanca simple torssió de 2,20 m d'alçaria
5.19- Modificació de baranes balcons
5.20- Reforç de barana de balcons amb platina 90x150x8 mm

5.21- Escala metàl·lica vertical de 1,60m d'alçaria collada a paret.
5.22- Portes planta Baixa de llum de pas de 80cm
5.23- Dues tanques amb porta per a separar pati entre mitgera i edifici
CAP 6) INSTAL·LACIÓ D’AIGUA i CONTRAINCENDIS
6.1- Bateria centralitzada per a 9 comptadors de polietilè tipus Gatell
6.2- Escomesa d'aigua en rasa, amb tub de polietilè de Ø75
6.3- Derivació individual d'aigua amb tub de polietilè reticulat
6.4- Instal.lacio interior completa de fontaneria d'aigua freda i calenta
6.5- Aigüera d'acer inoxidable a cuina per moble de 45 cm
6.6- Subministrament i col·locació de lavabo de porcellana vitrificada
6.7- Inodor de porcellana vitrificada de sortida vertical, amb motxilla
6.8- Banyera de xapa d'acer esmaltada de color blanc de 1,50 m.
6.9- Aixeta mescladora exterior de bany-dutxa
6.10- Aixeta mescladora de lavabo, per a aigüera i safareig amb broc giratori.
6.11- Aixeta de connexió per a rentavaixelles i rentadora.
6.12- Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg,
6.13- Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
CAP 7) INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT
7.1- Presa de terra general de l'edifici.
7.2- Linea General d'Alimentació
7.3- Centralització de comptadors per a 8 habitatges, serveis comus i previssió d'ascensor. Conductor
de coure en derivació individual 10 mm². Conductor de coure en derivació individual 16 mm2
7.4- Instal·lació elèctrica interior d'habitatge
7.5- Instal·lació elèctrica d'enllumenat d'escala i urbanització
7.6- Lluminàries a espais comuns, terrasses i pati exterior.
7.7- Instal·lació d'enllumenat d'emergència d'escala
7.8- Barra aplic de paret de led per mirall de 60 cm i 7 W
CAP 8) INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS
8.1.- L’escomesa actual de telecomunicacions arriba a la façana de forma aèria. Es mantindrà aquesta
escomesa reordenant el cablejat per accedir al nou RITU. Simultàniament es realitzarà preinstal.lació
enterrada des de via pública amb arqueta de connexió al costat façana i sis conductes enterrats de
ø63mm fins a RITU. Des d’aquest armari sortiran 5 conductes enterrats de ø63mm fins a conducte
vertical situat a ull de l’escala existent. S’entrarà a cada habitatge pel cel-ras de planta fins al PAU.
8.2.- Subministrament i col·locació de preses interiors de televisió i televisió segons nou reglament.
8.3.- S’executarà porta façana carrer amb intèrfon, també la porta accés habitatges al porxo d’entrada.
Cada habitatge disposarà d’intèrfon. Realització de la instal·lació d’intèrfon i timbre interior de
l’habitatge i ajustos necessaris per tal de posar-la en funcionament.
8.4.- Col.locació antena de recepció i amplificador de senyal aèria a coberta.
CAP 9) INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT
9.1- Baixant de pvc serie B de Ø 110, 125 mm.
9.2- Embornal amb marc i tapa de fossa amb frontisses
9.3- Col.lector penjat de 110mm. de diàmetre interior, de pvc, serie B
9.4- Recollida individual dels aparells de bany, cuina i safareig fins a baixant
9.5- Recollida de cambra de comptadors aigua fins a arqueta
9.6- Formacio d'arqueta de pas registrable pel sanejament exterior
9.7- Col·lector soterrat de PVC de Ø 125, 160, 200, 250mm. De pressió
9.8- Connexió a la claveguera pública PVC de Ø250 mm. De 6 atm
9.9- Baixants de coberta de xapa galvanitzada prelacada Ø 100 mm. Canaló de coberta de xapa
galvanitzada prelacada de 2mm.
9.10- Tub sortida de fums de campanes extractores PVC Ø125
9.11- Barrets de ventilació de xemeneies d'acer prelacat,
CAP 10) PINTURA
10.1- Pintat de parament vertical i horitzontal exterior de ciment, amb pintura al silicat
10.2- Pintat de parament vertical, horitzontal i inclinat de guix

10.3- Pintat de sócol sobre paret llissa d'escala amb esmalt sintètic
10.4- Pintat d'elements metal.lics
10.5- Pintat passamà barana balcons
10.6- Pintat de fusta a base amb esmalt al poliureta TITANLAK
10.7- Envernissat de passamà de fusta existent en barana escala
10.8- Pintat de perfils metal·lics IPN-140 amb 2 mans de pintura antioxid.
CAP 11) VARIS
11.1- Arrencada d'arbres
11.2- Poda dels xipresos de la tanca del jardi
11.3- Plantació xiprès per a tanca vegetal de jardi
11.4- Subministrament de bústia vertical encastada
11.5- Mirall de 8 mm gruix col·locat encolat
11.6- Número postal amb silueta d'alumini de 20 cm d'alçaria
11.7- Numeració de plantes i nº pis
11.8- Penjador tovalloles de bany i lavabo. Porta rotllos de paper higiènic

Actuacions destinades a millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat:
Algunes de les actuacions descrites anteriorment permetran millorar l’eficiència energètica de
l’habitatge. Aquesta millora s’orienta en dues línies, per una banda una millora dels elements passius
de l’envoltant i per l’altra per una millora dels elements actius de les instal·lacions.
En la línia de la millora dels elements passius,
0) Intervenció global a l’edifici. Millorar l’aïllament tèrmic de la coberta existent. Coberta a dues
aigües de teula àrab sobre encadellat ceràmics suportats per envanets de sostremort,
executats sobre forjat unidireccional. Es col.locarà manta de llana de roca de 8cm d’espessor.
PREVIAMENT ES COMPROVARÀ L’ESTANQUEÏTAT DE LA COBERTA EXISTENT.
1) La incorporació d’aïllament als tancaments de façana. Els tancaments de l’actual edificació són
fets amb una paret doble de gero amb la fulla exterior d’obra vista i no disposen d’aïllament
tèrmic. El trasdossat interior amb aïllament no només farà reduir la transmitància tèrmica del
tancament, sinó que s’incidirà en eliminar els ponts tèrmics dels perímetres de les finestres.
D’aquesta manera, en reduir les pèrdues tèrmiques en els tancaments es reduirà la demanda
d’energia de l’habitatge. S’incidirà especialment en la solució de l’aïllament tèrmic de les caixes
de persiana.
També s’executarà un aplacat de 8cm d’espessor de poliestirè expandit per l’exterior a la
façana sud-est tipus SATE.
2) La substitució de finestres per fusteria amb menor transmitància tèrmica i vidres dobles amb
càmara d’aire. Els tancaments actuals seran substituïts per finestres de PVC (transmitància
tèrmica U= 1,8W/m2K) . D’aquesta manera es redueixen les pèrdues tèrmiques a les obertures
de façana de l’habitatge, tant per escorrentia d’aire com per una millorar de la resistència
tèrmica de les finestres.
En la línia dels elements actius de les instal·lacions per afavorir aspectes lligats amb la sostenibilitat:
1) Instal·lació de polsadors de doble descàrrega per a les cisternes dels inodors. L’usuari ajusta
la descàrrega d’aigua de la cisterna als requeriments que necessita i aconsegueix estalvi
d’aigua.
2) Incorporació de làmpades led a terrasses habitatges, a passos comuns i pati.
3) INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA S’ha previst l’aprofitament de la coberta de l’edifici per a la
instal·lació de 38 plaques solars fotovoltaiques. Es preveu una instal·lació d’aproximadament
10,45 Kwpic. amb una producció elèctrica estimada d’uns 12.000 Kwh/any degut a la desviació
respecte a l’orientació sud .Aquesta producció col·laborarà en la reducció de la despesa
energètica total de l’edifici en la voluntat d’aconseguir la mínima demanda energètica finalista
(nzeb).

Previsió durada d’execució de les obres
Es preveu el desenvolupament seqüencial de les obres, amb una durada màxima de 9 mesos.
2.3.b Accessibilitat
El projecte de la reforma ADAPTARÀ les condicions d’accessibilitat als dos habitatges de planta baixa.
El recorregut des de la via pública als dos habitatges serà adaptat. A la resta d’habitatges NO es
garanteix a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació, la seva accessibilitat, amb el
compliment de la normativa vigent, per no ser objecte a petició del promotor.

3 Prestacions de l´edifici:
S'estableixen les prestacions de l'edifici per requisits bàsics, en relació a les exigències bàsiques del
CTE. S'indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que superin els llindars
establerts al CTE.
Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a través del compliment del Codi Tècnic
d'Edificació, que conté les exigències bàsiques que han de complir els edificis i del compliment del
Decret 21/2006 d'ecoeficiència en els edificis.
Aquest compliment del CTE es pot fer a través dels Documents Bàsics corresponents, que incorporen
la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques també es
poden satisfer a través de solucions alternatives, que han de justificar que assoleixen les mateixes
prestacions.
3.a Telecomunicacions
El projecte de l’edifici preveu el compliment de la previsió d’espais per la implementació de les
infraestructures de telecomunicacions segons el Real Decret Llei 1/1998 sobre “Infraestructures
comuns en els edificis per l’accés als serveis de telecomunicacions” (BOE 28/02/1998).
3.b SISTEMA ESTRUCTURAL
Es manté el sistema estructural a base de parets de càrrega i forjats de biguetes de formigó sense
capa de compressió a tot l’edifici ja que la rehabilitació no actua sobre l’estructura existent. L’estructura
de l’edifici està composta per pòrtics de formigó armat i forjats unidireccionals de biguetes de formigó i
entrebigat de formigó.
S’ha fet prova de càrrega dels forjats. El present projecte incorpora informe de la prova de resistència
estructural.
Es reforçaran puntualment les llindes de certs forats de la façana sud-est amb perfils d’acer.
3.c SISTEMA ENVOLTANT
La coberta de l’edifici és inclinada a dues aigües de teula àrab, sense aïllament tèrmic. La coberta
presenta un bon estat de conservació i s’actuarà repassant possibles desperfectes puntuals,
recol.locant i amorterant teules. S’executaran noves canals de recollida d’aigües a coberta amb xapa
galvanitzada. Es preveu la col.locació d’un lluernari de metacrilat practicable. S’anul·larà la sortida de
fums existent de les llars de foc. Es sanejaran les ventilacions de cuines.
La façana de l’edifici està acabada amb obra vista ceràmica a la façana carrer i arrebossat a l’alçat pati
illa. Presenta un bon estat de conservació. S’actuarà per solventar una fissura vertical a les plantes
primera, segona i tercera a la façana del pati. Algun dels elements prefabricats de formigó de la façana
(ampits i llindes) mereixen un tractament puntual per mantenir-los en bon estat de conservació.
Es preveu el canvi de les fusteries actuals per fusteries de PVC i vidre amb càmara.
Existeixen uns balcons de llosa de formigó que s’hauran de reparar els seus descrostonaments, així
com complementar les baranes d’acer amb relliga de malla rectangular 60x30mm galvanitzada.
3.d SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR
Les divisions interiors entre espais comuns i habitatges son de obra ceràmica de 15cm d’espessor. Les
compartimentacions interiors dels habitatges son amb envans ceràmics de 4cm o paret de càrrega de
15cm, tot va enguixat i pintat, excepte cuines amb frontals de granet i banys que estan enrajolats.
Es manté l’estructura de les divisions interiors dels habitatges. Només es canviarà la geometria del
bany, enderrocant parcialment un envà per aconseguir més espai per la pica del lavabo i enderrocant

envans del vestíbul d’accés i l’envà de separació amb la cuina. Els nous tancaments es faran amb
sistemes en sec tipus cartró-guix.
3.e SISTEMES D’ACONDICIONAMENTS I INSTAL.LACIONS
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. L’edifici actualment NO disposa de xarxa de subministrament d’aigua.
Les conduccions per l’escomesa de l’edifici es realitzen enterrades per l’exterior de l’edifici fins armari
de comptadors.
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC. L’edifici disposa de subministrament elèctric amb Caixa General de
Protecció situada a façana. La instal·lació actual NO compleix amb els requisits establerts al
“Reglament electrotècnic de baixa tensió” REBT, aprovat pel real decret 842/2002. El present projecte
preveu la realització de nova instal·lació a partir de l’escomesa actual. Línia fins armari de comptadors
situats a l’accés de la promoció, escomeses fins a nous quadres de protecció amb proteccions
requerides pel reglament a cada habitatge i distribució interior.
SUBMINISTRAMENT GAS. L’escomesa de gas natural NO ES CONTEMPLA.
XARXA DE SANEJAMENT. El projecte preveu canviar tota la xarxa existent de sanejament de
fibrociment per tubs de pvc. Arquetes noves de connexió a pati i nova arqueta sifònica a l’entrada de la
finca i connexió a la xarxa general municipal.
INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA S’ha previst l’aprofitament de la coberta de l’edifici per a la
instal·lació de 38 plaques solars fotovoltaiques. Es preveu una instal·lació d’aproximadament 10,45
Kwpic. amb una producció elèctrica estimada d’uns 12.000 Kwh/any degut a la desviació respecte a
l’orientació sud .Aquesta producció col·laborarà en la reducció de la despesa energètica total de
l’edifici en la voluntat d’aconseguir la mínima demanda energètica finalista (nzeb).

3.1 Requisit bàsic de Seguretat (CTE)

3.1.a SI Seguretat en cas d'incendi
El projecte no contempla realitzar cap comprovació de les exigències bàsiques de seguretat en cas
d’incendi. Al no fer cap actuació de reforç estructural, cap canvi de superfícies interiors ni millora de
l’accessibilitat. Ja que el projecte només actua rehabilitant la façana segons el CTE no és necessari
aplicar el SI, per tant la seguretat en cas d’incendi es basarà en la normativa d’aplicació del 1970,
incorporant extintors a tots els replans de l’escala i a l’armari de centralització de comptadors i
col.locant enllumenat d’emergència.

3.1.b SE Seguretat estructural

El present projecte no contempla cap actuació a nivell estructural. Tot i així es presenta resultat de les
proves de càrrega realitzades segons informe adjunt al projecte. Ja que el projecte només actua sobre
la façana, segons el CTE no és necessari el compliment del DB-SE en quant a les obres de reforma,
per tant la seguretat estructural es basarà en la normativa d’aplicació del 1970.
Es donarà solució puntual a l’esquerda que apareix a plantes 1, 2,3 de la façana pati.
3.1.c SU Seguretat d'utilització
El projecte no contempla realitzar cap comprovació de les exigències bàsiques de seguretat
d’utilització. Al no fer cap actuació de reforç estructural, cap canvi de superfícies interiors ni millora de
l’accessibilitat. Ja que el projecte només actua rehabilitant la façana segons el CTE no és necessari
aplicar el SU, per tant la seguretat d’utilització es basarà en la normativa d’aplicació del 1970.
Es canviarà el disseny de baranes d’escala i terrasses.
3.1.d HS Salubritat
El projecte adoptarà les condicions requerides al CTE al canviar xarxa de sanejament i evacuació de
fums.
3.1.e HR Soroll
Tot i la no exigència normativa al plantejar un projecte de rehabilitació parcial, el projecte al canviar
fusteries i trasdossar els tancaments exteriors i de partions entre habitatges de la mateixa planta,
millorarà el comportament dels habitatges enfront el soroll.
3.1.f HE Estalvi d’energia
En aquest sentit es millora el coeficient de transmissió tèrmica de l’envoltant general del’ edifici al
incorporar aïllament a tancaments verticals i coberta. També canviant fusteries.
Incorporarem lluminàries led als espais comuns i s’adoptaran criteris de reducció de consum d’aigua al
incorporar aixetes actuals.
Segons el CTE, DB-HE d’estalvi energètic, la zona climàtica corresponent a Sabadell és la C2.
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Projecte................................ PROJECTE DE REHABILITACIÓ D’EDIFICI AÏLLAT
Promotor............................... HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A.
Situació................................. Carrer Florit, 44 (08208) Sabadell
Municipi................................. SABADELL
Arquitectes.............................RICARD PERICH i DURAN
EDUARD FREIXAS i CORONAS

El pressupost calculat per l’adequació és de .........................................437.592€
EL PRESSUPOST TOTAL ÉS LA QUANTITAT DE QUATRE-CENTS TRENTA-SET MIL
CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS.

Sabadell, maig 2019

RICARD PERICH I DURAN- EDUARD FREIXAS I CORONAS

Arquitectes

Plec de prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives particulars

Obligacions d’Informació i publicitat
L’empresa adjudicatària estarà obligada a complir les obligacions d’informació i publicitat
establertes en l’annex XII, secció 2.2. del Reglament UE 1303/2013 del Parlament
Europeu i del Consell del 17 de desembre de 2003 i especialment els següents:
a. En els documents de treball, així com en els informes i en qualsevol tipus de suport que
es faci servir en les actuacions necessàries per l’objecte del contracte, apareixerà de
manera visible i destacat l’emblema de la UE, fent referència expressa a la Unió Europea i
el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
b. En tota la difusió pública o referència a les actuacions previstes en el contracte,
qualsevol que sigui el mitjà escollit ( cartells, tríptics..) serà obligat incloure-hi de manera
destacada els següents elements: emblema de la Unió Europea de conformitat amb les
normes gràfiques establertes, així com la referencia a la Unió Europea i al Fons Europeu
de Desenvolupament Regional, incloent el lema “ Una Manera de fer Europa”

AMIDAMENTS

REFORMA, CONDICIONAMENT I REHABILITACIÓ D'EDIFICI DE 8 HABITATGES I ELEMENTS COMUNS AL CARRER FLORIT 44 de Sabadell

Cap Partida Ut Descripció Partida

N

=

Longitut

Ample

Alt

Parcial

CanPres

Actuacions prèvies i enderrocs

01
01

Comentari

10/07/2019 11:29

01

P.A Sanejat de parets enguixades acabades pintades o empaperades

1,00

Sanejament de guixos de paraments verticals i o horitzontals d'habitatges i escala,
inclosa l'arrencada de paper pintat en parets, restes de cola, repicat d'esquerdes i
zones bufades o afectades per a la humitat i posterior enguixat, les esquerdes es
tractarant amb malla Sika Armatex 44, deixant els paraments preparats per pintar.
Inclòs la carrerga de runa al contenidor i el transport a l'abocador amb cànon.
1

1,00

AMIDAMENT TOTAL
01

02

Ml

1,00

Enderroc de baixant de fibrociment

72,00

Enderroc de baixant de fibrociment i part proporcinals de desguasos de cuines,
banys i safareigs. Inclòs càrrega de runa a contenidor i transport a l'abocador,
inclosos els canons.
3

2

12,00

72,00

AMIDAMENT TOTAL
01

03

Ut

72,00

Extracció de marcs de finestres, balconeres i persianes exteriors

78,00

Arrencada de marcs i fulles de fusta de finestres i balconeres i persianes exteriors,
inclòs càrrega a contenidor i transport a l'abocador amb canons. Inclosos els
repasos perimetrals d'obra i arestat.
Plantes pis 1º, 2º i 3º

6

9

54,00

Planta baixa

2

8

16,00

Trapa superior de cada pis de safareig a escala

8

AMIDAMENT TOTAL
01

04

Ut

Extracció de portes de fusta interiors

8,00
78,00
56,00

Desmuntatge de portes de fusta interiors, inclòs càrrega a contenidor i transport a
l'abocador amb canons.
8

7

56,00

AMIDAMENT TOTAL
01

05

M²

56,00

Repicar paraments enrajolats de banys, safareigs i cuines

268,12

Repicar i sanejar paraments enrajolats de banys, safareigs i cuines, incloent el
morter o ciment cola fins a deixar net el suport. Inclosa la regularització de la
superficie amb guix o morter per a rebre el nou revestiment. Càrrerga de runa al
contenidor i transport a l'abocador amb cànon.
cuina

6

11,30

1,50

101,70

bany

6

7,10

1,50

63,90

safareigs

8

2,85

0,30

6,84

cuina PB

2

11,30

2,60

58,76

banys pb

2

7,10

2,60

36,92

AMIDAMENT TOTAL
01

06

Ml

268,12

Enderroc de sòcol ceràmic de paviment interior

390,80

Enderroc de sòcol ceràmic de paviment interior, inclòs càrrega a contenidor i
transport a abocador amb cànon.
Menjador-estar

8

1

8,80

70,40

H1

8

1

6,80

54,40

H2

8

1

5,60

44,80

H3

8

1

9,30

Pas

8

1

Vestíbul-cuina

8

1

74,40

10,40

83,20

7,95

63,60

AMIDAMENT TOTAL
01

07

M²

390,80

Extracció paviment de rajola ceràmica i regularització del suport

38,60

Extracció paviment de rajola ceràmica o hidràulica i regularització del suport.
Càrrerga de runa al contenidor i transport a l'abocador amb cànon.
Balcons plantes pis 1º a 3º

6

4,15

1,55

38,60

AMIDAMENT TOTAL
01

08

M²

38,60

Desmuntar i enderrocar paviment i solera de PB i rebaix de terres

19,87

Desmuntar i enderrocar paviment i solera de PB i rebaix de terres, format per
paviment de rajola ceràmica solera de formigó tou, i excavació de terres per a
rebaix de terreny per deixar preparat el sól per rebre la nova solera, amb mitjans
mecànics i , o manuals; càrrega de runa manual o mecanica al contenidor i
transport a l'abocador amb cànon.
Balcons planta baixa

2

4,15

1,55

12,87

Superf
Banys de PB
AMIDAMENT TOTAL
01

09

M²

Enderroc d'enva de 5 cm de gruix amb mitjants manuals,

2

3,5

7,00
19,87
389,14

Enderroc d'enva de 5 cm de gruix amb mitjants manuals, realitzant tall amb radial a
les unions amb altres envans que no s'hagin d'enderrocar. Càrrerga de runa al
contenidor i transport a l'abocador amb cànon.
Porta cuina

8

2,75

2,6

57,20

8

0,5

2,6

10,40

0,5

2,6

23,40

1,1

Conductes fums cuina

6

3

Campana cuina

8

2,4

Accés menjador

8

2,2

2,60

Armari passadis-rebedor

2

2,7

2,60

14,04

Conductes fums xemeneia menj

6

1

2,60

15,60

Campana xemeneia menjador

8

1,6

2,00

25,60

Bany zona lavabo i rev. Baixant PB

2

4,35

2,60

22,62

2

3,4

2,60

17,68

2

1,5

2,60

7,80

Bany zona lavabo i rev. Baixant P1-2-3

6

1,4

2,60

21,84

Doble enva divisori galeries p.1-2-3

3

2

4,7

2,60

73,32

Tancament safareigs-escala p. 1-2-3

3

2

2,1

2,60

32,76

21,12
45,76

AMIDAMENT TOTAL
01

10

Ml

389,14

Enderroc de canal de coberta d'obra ceràmica

41,40

Enderroc de canal de coberta d'obra ceràmica, inclòs el repàs amb morter de tota
l'entrega al llarg de la canal. Càrrerga de runa al contenidor i transport a l'abocador
amb cànon.
Canal coberta

2

20,70

41,40

AMIDAMENT TOTAL
01

11

M²

41,40

Enderroc de solera de formigo de 10 cm de gruix

64,80

Enderroc de solera de formigó tou de 10 cm de gruix, amb mitjans mecànics i
càrrega de runa manual o mecanica al contenidor i transport a l'abocador amb
cànon.
Jardí, costat C/ Florit

1

6,00

8,00

48,00

Borera jardí, costat C/ Florit

1

21,00

0,80

16,80

AMIDAMENT TOTAL
01

12

Ut

64,80

Enderroc de xemeneia de coberta de les llars de foc

1,00

Enderroc de xemeneia de coberta de les llars de foc, inclòs el tapat superior de la
mateixa amb encadellat ceràmic i la reposició de teules. Càrrega i a contenidor i
transpot a abocador amb cànon.
Xemeneia coberta
AMIDAMENT TOTAL
01

13

Ml

Desplaçament de postes i tanca simple torsió
Desplaçament de postes i tanca simple torsió de la façana posterior de l'edifici amb
el pati del col·legi, reaprofitant la mateixa, per tal d'aconseguir un pas de 1,50 m.
Desmuntatge de malla i postes i reposició dels mateixos. Inclosa la instal·lació de
tornapuntes en alguns muntants

1

1,00
1,00
25,00

façana posterior edifici

1

25,00

25,00

AMIDAMENT TOTAL
01

14

Ml

25,00

Desplaçament de bruc fixat a la tanca simple torsió

25,00

Desmuntatge del bruc fixat a la tanca simple torsió a desmuntar i tornar a fixar-lo
en la seva nova ubicació
façana posterior edifici

1

25,00

25,00

AMIDAMENT TOTAL
01

15

Ml

25,00

Subministrament i instal·lació de tanca simple torsió

9,00

Subministrament i instal·lació de tanca simple torsió composta de perfils tubulars
d'acer galvanitzat igual als existents d'aproximadament 3 m d'alçaria
tancament laterals patis façana posterior

1

3,00

3,00

Increment tanca pati esola

1

6,00

6,00

AMIDAMENT TOTAL
01

16

Ml

9,00

Bruc per a tanca

6,00

Subministrament i instal·lació de bruc natural de doble capa de 1,80 m d'alçaria
aprox. per a suplements de tanca simple torsió
Increment tanca pati esola

1

6,00

6,00

AMIDAMENT TOTAL
01

17

Ut

6,00

Subministrament i instal·lació de porta per a tanca simple torsió

1,00

Subministrament i instal·lació de porta per a tanca simple torsió de 80x210 cm
composta de perfils tubulars d'acer galvanitzat igual als existents i malla simple
torsió
Porta en tanca simple torsió esclola

1

0,00

1,00

AMIDAMENT TOTAL
01

18

Ut

1,00

Arrencada de perfils metàl·lics d'escomesa elèctrica

1,00

Arrencada de perfils metàl·lics tipus L o T de l'estructura de suport de l'antiga
escomesa elèctrica aérea de façana. carrega a contenidor i transport a abocador
inclòs cànon.
façana ppal edifici

1

1,00

AMIDAMENT TOTAL
01

19

Ut

1,00

Arrencada de porta - reixa metàllica del passatge 300x200 cm

1,00

Arrencada de porta - reixa metàllica de barrots del passatge de la façana lateral de
dimensions aprox. 300x200 cm. carrega a contenidor i transport a abocador inclòs
cànon.
Porta-reixa de passatge façana lateral
AMIDAMENT TOTAL
01

20

Ut

Arrencada dels safareigs de pisos

1

1,00
1,00
8,00

Arrencada dels safareigs dels pisos , carrega a contenidor i transport a abocador
inclòs cànon.
habitatges

8

8,00

AMIDAMENT TOTAL
01

21

M2

8,00

Enderroc de gero de 15 cm de gruix del tapiat de finestres i altres

54,96

Enderroc del tancament provissional de finestres i balconeres fet de paret de gero,
als forats de finestres i balconeres de planta baixa i altres
Finestres menjadors PB

2

Finestres dormitoris PB

2

2,10

1,30

5,46

1,60

1,30

12,48

Finestres banys PB
Finestres cuines PB

2

0,85

1,00

1,70

2

1,40

1,00

2,80

Balconeres menjador PB

2

0,80

2,10

3,36

Porteria

1

1,20

2,20

2,64

Paret tancament galeries amb escala p. 1-2-3

3

2,40

2,60

18,72

Obertura nova porta cuina-galeria p. 1-2-3

3

1,00

2,60

7,80

3

AMIDAMENT TOTAL

54,96

TOTAL CAPÍTOL 1 Actuacions prèvies i enderrocs

Moviment de terres

02
02

01

M2

Esbrossada i anivellació del terreny

270,00

Esbrossada i anivellació del terreny de 20 cm de profunditat promig, càrrega a
contenidor i transport a abocador inclòs cànon.
Jardí,

1

30,00

9,00

270,00

AMIDAMENT TOTAL
02

02

M2

270,00

Reblert del terreny amb saulò

204,25

Reblert i compactació del terreny amb 12 cm promitg de sauló estabilitzat amb calç
i amb tractament herbicida amb mitjans mecànics. Inclosa compactació previa del
terreny al 95%PM.
Jardí, costat C/ Florit

1

19,50

9,00

175,50

Passatge façana lateral

1

2,50

11,50

28,75

AMIDAMENT TOTAL
02

03

M3

204,25

Excavació de rases per a passos d'instal·lacions

22,95

Excavació de rases per a pas d'instal·lacions amb mitjans mecànics deixant les
terres a la bora.
Aigua, escomesa des de tanca

1

9,00

0,45

0,60

2,43

Aigua, escomeses pisos

1

5,00

0,45

0,40

0,90

Electricitat de CGP a Comptadors

1

14,00

0,45

0,60

3,78

Electricitat de Comptadors a habit

1

9,00

0,45

0,60

2,43

Telecos de RITU a muntants escala

1

4,00

0,45

0,40

0,72

Telecos d'arqueta carrer a RITU

1

9,00

0,45

0,40

1,62

Sanejament recollida perimetral

1

31,00

0,45

0,60

8,37

Sanejament embornal

2

5,00

0,45

0,60

2,70

AMIDAMENT TOTAL
02

04

M3

22,95

Reblert amb formigó de base de rasa de conductes Telecos

0,36

Reblert i piconat de rases amb formigó HA-150 envolcallant els conductes
enterrats de telecomunicacions.
Telecos de RITU a muntants escala

1

4,00

0,45

0,20

0,36

AMIDAMENT TOTAL
02

05

M3

0,36

Reblert de rases de pas d'instal·lacions amb 20 cm de sorra

6,93

Reblert de rases d'instal·lacions amb una capa de 20 cm de sorra.
Aigua, escomesa des de tanca

1

9,00

0,45

0,20

0,81

Aigua, escomeses pisos

1

5,00

0,45

0,20

0,45

Electricitat de CGP a Comptadors

1

14,00

0,45

0,20

1,26

Electricitat de Comptadors a habit

1

9,00

0,45

0,20

0,81

Telecos de RITU a muntants escala

1

4,00

0,45

0,20

0,36

Sanejament recollida perimetral

1

31,00

0,45

0,20

2,79

Sanejament embornal

1

5,00

0,45

0,20

0,45

AMIDAMENT TOTAL
02

06

M3

6,93

Reblert i piconatge de terres en rasa

11,82

Reblert i piconatge de terres per a rasa, amb les terres de la propia excavació en
togades de 25 cm amb una compactació del 95% del PM
Aigua, escomesa des de tanca

1

0,9

9,00

0,45

0,40

1,46

Aigua, escomeses pisos

1

0,9

5,00

0,45

0,20

0,41

Electricitat de CGP a Comptadors

1

0,9

14,00

0,45

0,40

2,27

Electricitat de Comptadors a habit

1

0,9

9,00

0,45

0,40

1,46

Telecos de RITU a muntants escala

1

0,9

4,00

0,45

0,20

0,32

Sanejament recollida perimetral

1

0,8

31,00

0,45

0,40

4,46

Sanejament embornal

2

0,8

5,00

0,45

0,40

1,44

AMIDAMENT TOTAL
02

07

M3

11,82

Reblert i piconatge de terres en pou fossa sèptica

10,00

Reblert i piconatge de terres a pou de fossa sèptica existent, amb les terres
d'aportació o sobrant del terraplenat de rases en togades de 25 cm amb una
compactació del 95% del PM
Fossa sèptica
AMIDAMENT TOTAL
TOTAL CAPÍTOL 2 Moviment de terres

03

Sanejament i fumisteria

1

2,50

2,00

2,00

10,00
10,00

03

01

Ml

Baixant de pvc serie B de Ø 125 mm.

27,00

Baixant de pvc serie B de 125 mm. de diàmetre. Inclosos segellat d'unions, passos
de sostres, abraçaderes amb junta de goma i p.p. de peces especials, construit
segons NTE/ISS-43. Mesura de la longitud acabada.
Banys

2

13,50

27,00

AMIDAMENT TOTAL
03

02

Ml

27,00

Baixant de pvc serie B de Ø 110 mm.

45,00

Baixant de pvc serie B de 110 mm. de diàmetre. Inclosos segellat d'unions, passos
de sostres, abraçaderes amb junta de goma i p.p. de peces especials, construit
segons NTE/ISS-43. Mesura de la longitud acabada.
Cuines

2

13,50

27,00

Safareigs

2

9,00

18,00

AMIDAMENT TOTAL
03

03

Ml

45,00

Col.lector penjat de 110mm. de diàmetre interior, de pvc, serie B

7,00

Col.lector penjat o enterrat de 110mm. de diàmetre interior, de pvc, serie B, inclos
p.p. de passamurs, taps de registre, peces especials, abraçaderes amb junta de
goma, i petit material, construit segonsNTE/ISS-6. Mesura de la longitud acabada.
Safareigs

2

3,50

7,00

AMIDAMENT TOTAL
03

04

Ut

7,00

Recollida individual dels aparells de bany fins a baixant

8,00

Recollida aèrea o enterrada de petita xarxa d'evacuació de banys complert fins a
baixant, totalment acabat, amb tubs de PVC, sèrie B, cada aparell es conectarà
individualment fins a baixant o be es formaran claveguerons penjats del sostre de
tub de PVC de 110 mm. Inclos peces especials, totalment instal.latat, segellat i
provat.
Banys

8

8,00

AMIDAMENT TOTAL
03

05

Ut

8,00

Recollida individual dels aparells de cuina i safareig fins a baixant

8,00

Recollida de petita xarxa d'evacuació del conjunt de cuina i safareig complert fins a
baixant, totalment acabat, amb tubs de PVC, sèrie B, cada aparell es conectarà
individualment fins a baixant o be es formaran claveguerons penjats del sostre o
enterrats de tub de PVC de 110 mm. Inclos peces especials, totalment instal.latat,
segellat i provat.
Cuines+safareigs

8

8,00

AMIDAMENT TOTAL
03

06

Ut

8,00

Bunera sifónica d'acer inoxidable registrable de 20x20

8,00

Subministrament i col·locació de bunera sifónica de 20x20 cm, registrable
superiorment, d'acer inoxidable. Connexionada a la xarxa d'evaquació. Segellats,
entregues d'impermeabilitzacions, etc.
Dutxes habitatges conformades in situ

8

8,00

AMIDAMENT TOTAL
03

07

Ut

8,00

Recollida de cambra de comptadors aigua fins a arqueta

1,00

Recollida d'embornal de cambra de comptadors d'aigua fins a arqueta, totalment
acabat, amb tubs de PVC, sèrie B de D 90 mm. Inclos peces especials, bunera
sifónica, totalment instal.latat, segellat i provat.
Comp aigüa+telecos

1

1,00

AMIDAMENT TOTAL
03

08

Ut

1,00

Formacio d'arqueta de pas registrable pel sanejament exterior

6,00

Formacio d'arqueta de pas registrable pel sanejament exterior, de dimensions
interiors 60x60 cm, i de diferents alçades segons cotes, amb paret de 15 cm de
gruix de mao calat, sobre solera de formigo de 20 cm de gruix armat amb malla
electrosoldada de diàmetre 8mm de 20x20 cm, arrebossat i lliscat interiorment
amb morter de ciment portland 1:4. Inclós subministre i col.locacio de marc, tapa
de registre de fosa ductil clase D-400 tipus D-93 de la casa Fabregas o equivalent
de 600 mm de pas amb les inscripcions clavegueram

Sanejament exterior

6

6,00

AMIDAMENT TOTAL
03

09

Ut

6,00

Formacio d'arqueta sifónica registrable pel sanejament exterior

1,00

Formacio d'arqueta sifónica registrable pel sanejament exterior, de dimensions
interiors 60x80 cm, i de1,20 d'alçaria, amb paret de 15 cm de gruix de mao calat,
sobre solera de formigo de 20 cm de gruix armat amb malla electrosoldada de
diàmetre 8mm de 20x20 cm, arrebossat i lliscat interiorment amb morter de ciment
portland 1:4. Inclós subministre i col.locacio de marc, tapa de registre de fosa
ductil clase D-400 tipus D-93 de la casa Fabregas o equivalent amb les
inscripcions clavegueram.
Sanejament exterior

1

1,00

AMIDAMENT TOTAL
03

10

Ml

1,00

Col·lector soterrat de PVC de Ø 125mm. De pressió

15,50

Col·lector soterrat de PVC de Ø 125mm., junta elàstica amb anella elastomérica,
de pressió nominal 4 atm, segons norma UNE 53.112. Col·locat sobre llit de
formigó de 12 cm de gruix, anellat i massissat fins a mig tub amb formigó HM-25.
Pluvials façana posterior

1

5,50

5,50

Embornals zona saulò

2

5,00

10,00

AMIDAMENT TOTAL
03

11

Ml

Col·lector soterrat de PVC de Ø 160mm. De pressió

15,50
6,00

Col·lector soterrat de PVC de Ø 160mm., junta elàstica amb anella elastomérica,
de pressió nominal 4 atm, segons norma UNE 53.112. Col·locat sobre llit de
formigó de 12 cm de gruix, anellat i massissat fins a mig tub amb formigó HM-25.
Sortida fecals cuina

2

1,50

3,00

Sortida fecals bany

2

1,50

3,00

AMIDAMENT TOTAL
03

12

Ml

6,00

Col·lector soterrat de PVC de Ø 200mm. De pressió

32,00

Col·lector soterrat de PVC de Ø 200mm., junta elàstica amb anella elastomérica,
de pressió nominal 4 atm, segons norma UNE 53.112. Col·locat sobre llit de
formigó de 12 cm de gruix, anellat i massissat fins a mig tub amb formigó HM-25.
Sanejament exterior

1

32,00

32,00

AMIDAMENT TOTAL
03

13

Ml

32,00

Col·lector soterrat de PVC de Ø 250mm. De pressió

9,00

Col·lector soterrat de PVC de Ø 250mm., junta elàstica amb anella elastomérica,
de pressió nominal 4 atm, segons norma UNE 53.112. Col·locat sobre llit de
formigó de 12 cm de gruix, anellat i massissat fins a mig tub amb formigó HM-25.
Sanejament exterior (zona jardí)

1

9,00

9,00

AMIDAMENT TOTAL
03

14

Ml

9,00

Connexió a la claveguera pública PVC de Ø250 mm. De 6 atm

4,00

Connexió de xarxa de clavegueram de l'edifici des d'arqueta registrable a parcel·la
fins la claveguera pública, Amb col.lector enterrat de PVC de Ø250 mm. De 6 atm
de pressió. Inclosos els treballs d'enderroc de paviments de panot i asfalt,
excavació de terres, llit de formigó i formigonat fins a mig tub, reblet i compactat de
rasa, entroncament a tub xarxa municipal, reposició de paviments i drets
d'entroncament. Tots segons normes de l'Ajuntament de Sabadell.
Sanejament exterior (Zona public)

1

4,00

4,00

AMIDAMENT TOTAL
03

15

Ml

4,00

Baixants de coberta de xapa galvanitzada prelacada Ø 100 mm

47,00

Subministre i col·locació de baixants i claveguerons de coberta de xapa
galvanitzada prelacada vistos, de Ø 100 mm fixats amb brides fins a pericó i
protecció dels 2 primers metres protegits amb omega d'acer galvanitzat fixat a
pared amb tac mecànic.
Clavegueró horitzontal

2

5,50

11,00

Baixant vertical

3

12,00

36,00

AMIDAMENT TOTAL
03

16

Ml

Canaló de coberta de xapa galvanitzada prelacada de 2mm.

47,00
42,00

Subministrament i col·locació de canaló de coberta de xapa galvanitzada prelacada
de 2mm. de gruix, amb un desenvolupament de 70 cm. Fixada amb passamans
metàl·lics cada 1,30 m al faldó de la coberta inclinada. Inclosa la PP de peces
especial de connexió als baixants.
Aler canal

2

21,00

42,00

AMIDAMENT TOTAL
03

17

Ut

42,00

Embornal amb marc i tapa de fossa amb frontisses

2,00

Construcció d'embornal-arener per a la recollida d'aigües pluvials en la zona del
sauló, amb peces modulars de formigó reblert exteriorment amb 15 cm de formigó.
Inclòs el marc i tapa de fossa amb frontises.
Embornals saulò pati façana ppal.

2

2,00

AMIDAMENT TOTAL
03

18

Ml

2,00

Tub sortida de fums de campanes extractores PVC Ø125

61,60

Subministrament i col·locació de tub individual per a sortida de fums de campanes
extractores, de PVC de Ø 125 mm. Inclos segellat d'unions, passos de sostres,
abraçaderes metal.liques i p.p. de peces especials, construit segons NTE/ISS-43.
Mesura de la longitud acabada (fums extractors cuines).
PB

2

10,00

20,00

P1

2

7,00

14,00

P2

2

4,00

8,00

P3

2

1,00

Horitzontals

8

2,2

2,00
17,60

AMIDAMENT TOTAL
03

19

Ut

61,60

Barrets de ventilació de xemeneies d'acer prelacat,

2,00

Subministrament i col·locació de barrets de ventilació de xemeneies d'acer
prelacat, Ventum de IMS o similar segons dimensions preses a obra, Aprox. 50x50
Xemeneies campanes cuines

2

2,00

AMIDAMENT TOTAL

2,00

TOTAL CAPÍTOL 3 Sanejament i fumisteria

Ram de paleta

4
04

01

M2

Solera d'encadellat ceràmic recolzada sobre obra gero i perfil Ferro

0,72

Construcció de solera d'encadellat ceràmic recolzada sobre obra de gero i perfil
metàl·lic galvanitzat HEB-80 de 1,60 m de llargaria. Inclosa la formació d'una chapa
de compressió superior amb 5 cm de morter amb mallazo de 300x300x4 mm
galvanitzat.
Coberta ninxol comptadors elèctrics
AMIDAMENT TOTAL

1

0,45

1,60

0,72
0,72

04

02

M2

Rejuntat d'aplacat de pedra vertical del sòcol perímetre edifici

37,80

Rejuntat amb morter mixte, d'aplacat de pedra vertical existent en el sòcol del
perímetre de l'edifici.
Sòcol aplacat pedra exterior

1

2

31,50

0,60

37,80

AMIDAMENT TOTAL
04

03

Ut

37,80

Arqueta de registe per a pas d'istal·lacions de 50x50x60 cm

2,00

Construcció d'arqueta registrable per a pas d'instal·lacions de 50x50x60 cm amb
parets de gero de 15 cm arrebossades interiorment. Inclou el subministrament
duna tapa amb marc de fossa
Pas derivacions individuals electricitat

1

1,00

Pas conductes telecomunicacions

1

1,00

AMIDAMENT TOTAL
04

04

M2

2,00

Neteja de façana d'obra vista, gelossies i arrebossats amb aigua

773,00

Neteja general de façana d'obra vista, gelosies ceràmiques i arrebossats amb
aigua a pressió. Inclòs bastides i mitjans auxiliars.
Façana ppal.

1

20,60

12,00

Façana posterior

1

20,60

13,00

247,20
267,80

Façana lateral passatge interior

1

10,00

12,40

124,00

Façana lateral c/ Roma

1

10,00

13,40

134,00

AMIDAMENT TOTAL
04

05

M2

773,00

Previssió rejuntat d'obra vista amb morter de CP

50,00

Previsió d'amidament del rejuntat de juntes de l'obra vista de façana existent
rentades per efecte de la pluja amb morter de CP.Inclòs bastides i mitjans auxiliars.
Només s'abonaran les parts realment executades.
Previsió amidament façana obra vista

1

5,00

10,00

50,00

AMIDAMENT TOTAL
04

06

Ml

50,00

Reparació dels cantells dels forjats del balcons i ràfec de coberta:

90,60

Previsió repicat del formigó armat dels cantells dels balcons i ràfec de coberta fins
a descobrir les armadures totalment, amb mitjans manuals o mecànics, amb una
profunditat mitja de 5 cm i una amplada mitja de 20 cm. Inclòs càrrega manual de
runa sobre contenidor, transport a l'abocador i taxes. Neteja de l'òxid de les
armadures amb un raspall de pues d'acer, escatat i raspallat, fins a eliminar l'òxid
adherit, amb mitjans manuals. Passivació de les armadures i realització de pont
d'unió mitjançant l'aplicació de Lafarge Texsa morters LANKO 760 o Sika MonoTop
610 en totes les barres tractades i en el formigó repicat. Restitució dels volums i
geometria de formigó repicat mitjançant morter de reparació: Lafarge Texsa
morters LANKO 731 o Sika MonoTop 612, aplicat en capes de 5 cm. com a
màxim. Inclòs bastides i mitjans auxiliars. Només s'abonaran les parts realment
executades

Balcons plantes 1ª a 3ª

6

6,05

36,30

Ràfec de coberta

2

27,15

54,30

AMIDAMENT TOTAL
04

07

M2

90,60

Repicat de paraments arrebossats en mal estat i tornar arrebossar

30,00

Previsió. Repicat d'arrebossats en mal estat fins deixar els paraments preparats
per rebre el nou arrebossat. Tornar arrebossar amb morter mixt 1:0.5:4 acabat
remolinat. Amidament a justificar. En cas d'esquerdes que travessin l'obra
ceràmica del tancament es procedirà a la col·locació de grapes i malla. Inclòs
bastides i mitjans auxiliars. Només s'abonaran les parts realment executades
Façanes

1

5,00

6,00

30,00

AMIDAMENT TOTAL
04

08

Ut

30,00

Peces ceràmiques de ventilació de la càmera d'aire de la coberta

8,00

Subministra i col·locació de peces ceràmiques de ventilació de la càmera d'aire
de la coberta de les façanes laterals de 15x15cm. model "reixada" de ceràmiques
Cumella o similar, portar mostra.
Cambra d'aire façanes

8

8,00

AMIDAMENT TOTAL
04

09

PA

8,00

Reforç de llinda en caixa de persiana de menjador

1,00

Reforç de llinda en caixa de persiana de menjador dels pisos 1er 2ª, 2on 2ª i 3er 2ª
consistent en l'apuntalament des de planta baixa fins sostre planta 3a de 4 m
lineals davant la finestra del menjador. Repicat d'orelles del caixó de persiana
lateralment uns 15 cm. Formació de dau de recolzament del perfil metàl·lic.
Col·locació de perfil IPN 140 de 2,50 ml per a cadascuna de les 3 finestres.
Retacat superior del perfil metàl·lic amb morter sense retracció.
Finestres menjador pisos 1er 2ª,2on 2ª i 3er 2ª

1

1,00

AMIDAMENT TOTAL
04

10

M2

1,00

Envà d'extradossat de cartró guix autoportant 15/46

662,48

Formació d'envans per a extradossats autoportant amb estructura metàl·lica
galvanitzada de 46 mm cada 400 mm i una placa de cartró-guix de 15 mm per la
cara interior, amb una alçaria de 380 cm. Aïllament amb manta de llana mineral de
50 mm de gruix, col·locada fixada amb traves dins l'envà amb estructura
galvanitzada. Garantirem aïllament acústic 48dB. Totes les plaques que conformen
nuclis humits com banys, cuina, sala dipòsit, etc, portaran plaques de guix laminat
hidròfugues.
Menjador-estar

8

12,60

2,60

262,08

-8

6,00

2,60

-124,80

H1

8

6,80

2,60

141,44

H2

8

5,80

2,60

120,64

H3

8

2,70

2,60

56,16

Bany

8

2,10

2,60

43,68

Vestíbul-cuina

8

7,85

2,60

163,28

Deduir paret façana menjador aïllada per exterior amb sate

AMIDAMENT TOTAL
04

11

M2

Envà cartró-guix 15/46/15

662,48
86,84

Formació d'envans amb estructura metàl·lica galvanitzada de 46 mm cada 400 mm
i placa de cartró-guix de 15 mm per cada cara, amb una alçaria de 2,60 m.
Aïllament amb manta de llana mineral de 50 mm d'espessor, col·locada sense
fixació dins l'envà amb estructura galvanitzada. Garantirem aïllament acústic 48dB.
Totes les plaques que conformen nuclis humits com banys, cuina, sala dipòsit, etc,
portaran plaques de guix laminat hidròfugues. Per a la fixació tant de sanitaris,
accessoris de bany, mobles alts de cuina i aixetes, s'utilitzaran plantilles de xapa
galvanitzada de reforç entre muntants dissenyades a tal efecte pel fabricant
d'envans de cartrò-guix.
H2-Bany P 1-2-3

6

2,2

2,60

34,32

H2-Bany i dormitori PB

2

2,2

2,60

11,44

2

2,25

2,60

11,70

2

2,2

2,60

11,44

2

3,45

2,60

17,94

AMIDAMENT TOTAL
04

12

M2

86,84

Formació de paret de gero per a revestir 15 cm de gruix

47,81

Formació de paret de gero per a revestir de 15 cm de gruix amb maons gero de
29x14x9 agafats amb morter de CP mixt 1:1:7.
Tapiat porta paret càrrega cuina-galeria p 1-2-3

2

2,30

15,18

Parets fons ninxol comptadors elèctrics

1

3

1,10
1,6

2,60

4,16

Parets laterals ninxol comptadors elèctrics

2

0,45

2,60

2,34

Nou tancament safareigs-caixa escala

3

2,45

2,60

19,11

Recrescuts agulles armaris muntants instal·lacios p.1-2-3

3

0,45

2,60

7,02

2

AMIDAMENT TOTAL
04

13

Ml

47,81

Formació de llinda de parets de càrrega enderrocades

16,50

Formació de llinda de parets de càrrega enderrocades o amb formació de noves
obertures consistent en: l'apuntalament des de planta baixa fins sostre planta 3a .
Repicat d'orelles uns 15 cm pel recolzament de la nova jàssera que actuarà de
llinda. Formació de dau de recolzament del perfil metàl·lic. Col·locació de perfil IPN
140. Retacat superior del perfil metàl·lic amb morter sense retracció i paret de gero
si cal..
Llinda paret enderrocada caixa d'escala-galeries P1-2-3

3

Llinda Nova porta cuines-galeries p 1-2-3

3

AMIDAMENT TOTAL
04

14

Ut

Previsió de fossat d'ascensor

2

2,70

8,10

1,40

8,40
16,50
1,00

Partida de previsió de construcció de fossat d'ascensor de dimensions en planta
aprox.1,90x1,90m consistent en una llossa de fonamentació de 40 cm de gruix de
formigó Ha-25-B/20/IIa amb doble parrilla superior i inferior d'acer corrugat acabat
amb pota # 150x150.Ø12 i murets perimetrals de 20 cm de gruix i 1,30 cm d'alçària
armats amb doble parrilla de barres d'acer corrugat #150x150.Ø12. Les juntes de
formigonat entre mur i solera es tractaran amb junta de bentonita hidroexpansiva i
s'impermeabilitzarà el terra i les parets amb l'aplicació d'un mineralitzador tipus
Vandex, previ tractament d'escaires amb morter específic. Inclosa la PP
d'excavació de terres i reblert i compactat d'extradós de murs.
Previsió construcció fossat ascensor

1

1,00

AMIDAMENT TOTAL
04

15

Ut

1,00

CORONAMENT D'AMPITS DE FINESTRES AMB XAPA COMPOSITE PLEGADA
DE 40 CM DE DESENVOLUPAMENT
FORMACIÓ D'AMPIT DE FINESTRES AMB PANELL COMPOSITE D'ALUMINI DE
4 MM DE GRUIX I 40 CM DE DESENVOLUPAMENT APROX., LACAT COLOR
RAL S/ FUSTERIES PVC I A ESCOLLIR PER DF, AMB UN PLEC A CADA
LATERAL DE L'AMPIT I 3 PLECS PARAL·LELS A FAÇANA. FIXATS A OBRA AMB
TIRAFONS PER LES PESTANYES LATERALS I AMB ADHESIU ESPECIFIC EN
LA BASE.

8,00

Finestres menjador façana posterior

8

8,00

AMIDAMENT TOTAL

8,00

TOTAL CAPÍTOL 4 Ram de paleta

Coberta

5
05

01

M2

Repàs de teules de coberta, amorterar i reposar les trencades

220,50

Repàs general de les teules de coberta consistent en l'amorterat de les mateixes i
la reposició de peces trencades.
Coberta inclinada

1

21

10,5

220,50

AMIDAMENT TOTAL
05

02

M2

220,50

Aïllament tèrmic a cambra sotacobert

210,00

Subministrament i col·locació de manta de llana de roca amb paper kraft de 8 cm
de gruix, col locada sense adherir sobre el forjat de sota-coberta.
Forjat sota-coberta
AMIDAMENT TOTAL

1

21

10

210,00
210,00

TOTAL CAPÍTOL 5 Coberta

Revestiments

6
06

01

M²

Subministrament i col·locació d'enrajolats de 20x20

172,12

Subministrament i col·locació d'enrajolats en paraments verticals interiors a 2.6m.
d'alçaria, com a màxim, amb rajola de valència de 1ª qualitat blanca mate de
20x20, col.locades amb morter adhesiu amb llana dentada, sobre parament
arrebossat, i d'altres enguixats, amb ciment cola especial guix, inclòs p.p de talls,
rejuntats, neteja i cantoneras d'alumini anoditzar de secció rectangular en arestes a
triar per la DF.
Banys P1-2-3
Banys PB

6

2

2

2,60

6

2

2,1

2,60

62,40
65,52

2

2

2,1

2,60

21,84

2

2

2,15

2,60

22,36

AMIDAMENT TOTAL
06

02

M2

172,12
182,00

SISTEMA DE REVESTIMENT I AÏLLAMENT TÈRMIC PER A EXTERIOR SATE
SISTEMA D'AÏLLAMENT TÈRMIC PER A L'EXTERIOR SATE, WEBER.THERM
ETICS ORGÀNIC ACABAT WEBERTENE EXTRACLEAN ACTIVE FRATASAT
(REVESTIMENT ORGÀNIC AL SILICAT AMB EFECTE FOTOCATALÍTIC).
FORMAT PER: PANELLS AÏLLANTS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) DE 80
MM DE GRUIX I CONDUCTIVITAT TÈRMICA DE 0,037 W/mºC ADHERITS ALS
MURS AMB CIMENT COLA ADHESIU ESPECIFIC I 8 FIXACIONS MECÀNIQUES
PER PANELL. MORTER ADHESIU I DE REGULARITZACIÓ WEBER.THERM
BASE, MALLA DE REFORÇ WEBER.THERM MALLA 160, MORTER ADHESIU I
DE REGULARITZACIÓ WEBER.THERM BASE. IMPRIMACIÓ DE
REGULARITZACIÓ DE FONS WEBER CS PLUS I EL REVESTIMENT ORGÀNIC
AL SILICAT AMB EFECTE FOTOCATALÍTIC WEBERTENE EXTRACLEAN
ACTIVE EN COLOR A ESCOLLIR PER LA DF. INCLOU LA PP DE TRACTAMENT
DE BRANCALS I I LLINDES D'OBERTURES,PEFILS D'INICI I FINAL, ETC. LES
PARTS BAIXES ACCESIBLES PEATONALMENT FINS A 2 M D'ALÇARIA ES
REFORÇARAN AMB DOBLE MALLA. PER L'APLICACIÓ DEL PRODUCTE ES
TINDRÀ EN COMPTE LES ESPECIFICACIONS SOBRE EL SISTEMA DEL
FABRICANT. EL CRITERI D'AMIDAMENT ADOPTAT ÉS DESCOMPTAR EL 100%
DE LA SUPERFICIE DELS FORATS SUPERIORS A 8 M2, DESCOMPTAR EL 50
% DE LA SUPERFICIE DELS FORATS ENTRE 3 I 8 M2, I NO DESCOMPTAR
RES DELS FORATS INFERIORS A 3 M2.
Façana posterior arrebossada

1

0

14

13,00

182,00

AMIDAMENT TOTAL
06

03

M²

182

Arrebossat de paraments verticals i horitzontals amb morter de CP

83,76

Arrebossat reglejat de paraments verticals i horitzontals amb morter de CP acabat
remolinat.
Parets fons ninxol comptadors elèctrics

1

1,6

2,60

4,16

Parets laterals ninxol comptadors elèctrics

2

0,45

2,60

2,34

Sostres ninxol

1

0,45

Paret fons armari aigua i RITU

2

1

2,60

5,20

1,6

0,5

0,72

Paret laterals armari aigua i RITU

3

2,60

3,90

Nou tancament safareigs-caixa escala

3

2

2,45

2,60

38,22

Recrescuts agulles armaris muntants instal·lacios p.1-2-3

3

4

0,45

2,60

14,04

Tapiat porta paret càrrega cuina-galeria p 1-2-3

2

3

1,10

2,30

15,18

AMIDAMENT TOTAL
06

04

M2

83,76

Cel ras cartró guix 13mm,fix,entram.ocult,barra roscada

193,50

Cel ras amb plaques de cartró guix per a revestir de 13 mm de gruix sistema fix
amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de barra roscada, inclòs
tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb
pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procés fins deixat
totalment enllestit per a pintar. C.Amid.: m2 de sostre descomptant forats més
grans d'1m2 i comptant el remat de canvis de nivell d'1m d'alçada. Tabiques 1 ml
=1m2
Habitatges

Superf.

Vestíbul-cuina P1-2-3

6

12,32

Pas P1-2-3

6

5,86

73,92
35,16

Bany P1-2-3

6

3,54

21,24

Vestíbul-cuina PB

2

15,69

31,38

Pas PB

2

2,93

5,86

Bany PB

2

4,39

8,78

Escala
Replans plantes 1ª i 2ª

2

2,6

2,4

12,48

Replans interiors escala plantes 1-2-3

3

2,6

0,6

4,68

AMIDAMENT TOTAL
06

05

M2

193,50

Enguixat a bona vista de paraments verticals i horitzontals

200,00

Previsió enguixat a bona vista de paraments verticals i horitzontals interiors amb
guix YG acabat lliscat amb guix YF. Inclosa la p.p. de reglada de sòcol, formació
d'escaires i tractament d'arestes amb cantonera de zenc. (Amidament parcialment
amb previsió) Només s'abonaran les parts realment executades.
Previsió sostres

1

10

10

100,00

Previsió parets

1

10

10

100,00

AMIDAMENT TOTAL
06

06

M2

200,00

Revestiment amb pedra natural tipus Sant Vicenç

1,40

Subministrament i col·locació de pedra natural tipus Sant Vicenç a tall de serra de
2 cm de gruix aplacant brancals de 2 finestres de PB. Agafat amb gantxos i morter
de ciment cola
Finestra habitació PB H3
AMIDAMENT TOTAL

2

0,5

1,4

1,40
1,40

TOTAL CAPÍTOL 6 Revestiments

Paviments

7
07

01

M²

Realització de solera en balcons de PB, mitjançant subbase de 10

12,87

Realització de solera en balcons de PB, mitjançant subbase de 10 cm de gruix de
granulat (machaca) de grandiaria entre 50 a 70mm, amb estesa i piconatge del
materia, làmina separadora impermeabilitzant de feltre de polipropilè amb un pes
de 70gr/m², i base de formigó HA-25 de 15 cm de gruix de consistència tova i TMA
20mm, abocat amb transport interior amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat. Inclòs part proporcional de connectors d'acer corrugat de diàmetre 12 i 40
cm de llargada cada 30 cm, amb resines Hilty Hit HY150, als murs perimetrals, i
malla electrosoldada de barres corrugades, 20x20 D.10.
Balcons de PB

2

4,15

1,55

12,87

AMIDAMENT TOTAL
07

02

M2

12,87

Rebaix, polit i abrillantat de paviment hidràulic

8,64

Rebaix, polit i abrillantat de paviment hidràulic existent, inclosa la pp de repàs de
veurades i fixació de peces soltes.
Replants escales planta pis
Plantes 1ª, 2ª i 3ª

3

2,4

1,2

8,64

AMIDAMENT TOTAL
07

03

M2

8,64

Gres porcelànic compacte rectificat antilliscant 40X60

13,50

SUBMINISTRA I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES
COMPACTE PORCELÀNIC RECTIFICAT ANTILLISCANT, A ESCOLLIR, AMB UN
PREU DE COMPRA DE 20euros/M2, DE MIDES DE 40X60 CM O SIMILARS,
COL·LOCADES AMB CIMENT COLA DE LLIGANTS MIXTES ESPECÍFIC PER A
PORCELÀNIC,TIPUS FERMALÀNIC DE CEMARKSA O SIMILAR, AMB DOBLE
ENCOLAMENT ESTÈS SOBRE EL SUPORT I LA PEÇA AMB LLANA DENTADA I
JUNTES DE 2 MM DE GRUIX; INCLÒS NETEJA DEL SUPORT, REPLANTEIG
PREVI, TALLS, MINVES, SEPARADORS DE PVC, REJUNTAT AMB MORTER DE
COLOR ESPECÍFIC PER A PORCELÀNIC I ACABAT AMB NETEJA AMB
ESPONJA HUMIDA, NETEJA FINAL I MITJANS AUXILIARS. TOTALMENT
COL·LOCAT I ACABAT. LES PECES DE GRES HAN DE DISPOSAR DELS
RESULTATS D'ASSAIGS SEGONS LA NORMA UNE, I CERTIFICAT
ACREDITATIU D'ANTILLISCANT, REALITZATS PER LABORATORI ACREDITAT, I
LA SEVA COL·LOCACIÓ ES REGIRÀ SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I NORMES NTE I UNE CORRESPONENTS.
iNCLÒS EL SUBMINISTRA I COL·LOCACIÓ DE PERFIL DE TRANSICIÓ PEL PAS
DE PORTA I CANVI DE PAVIMENT EN ACER INOX.

Superf.
Vestibul interior PB

1

10,5

10,50

Vestibul exterior PB

1

3

3,00

AMIDAMENT TOTAL
07

04

M2

Gres esmaltat de pasta blanca 30x30 aprox

13,50
552,30

Subministrament i col·locació de paviment de gres esmaltat de
pasta blanca P.I.4 de 1ª qualitat de 30x30 cm aprox. Col·locat amb
doble encolada amb llana dentada i juntes de 2 mm de gruix.
Inclós junta perimetral amb poliestirè entre parets i paviment,
veurada de color, talls, rejuntat i neteja. Inclós el subministrament i
col·locació de perfil de transició pel pas de porta i canvi de
paviment en acer Inox. Preu de compra 11 €/m²
Superf.
Habitatges PB

2

68,13

136,26

Habitatges P1-2-3

6

69,34

416,04

AMIDAMENT TOTAL
07

05

M2

552,30

Paviment de rajola de gres porcellanic antilliscant 10x10+Impermeabilització

30,02

SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES
COMPACTE PORCEL.LÀNIC ANTILLISCANT, A ESCOLLIR, DE MIDES 10X10
CM, COL.LOCADES AMB CIMENT COLA DE LLIGANTS MIXTES ESPECÍFIC
PER A PORCEL.LÀNIC TIPUS FERMALÀNIC DE CEMARKSA O SIMILAR, ESTÈS
SOBRE EL SUPORT AMB LLANA DENTADA; INCLÒS TALLS PER A FORMACIÓ
DE PLAT DE DUTXA, NETEJA DEL SUPORT, REPLANTEIG PREVI, TALLS,
MERMES, SEPERADORS DE PVC, REJUNTAT AMB MORTER DE COLOR
ESPECÍFIC PER A PORCEL.LÀNIC I ACABAT AMB NETEJA AMB ESPONJA
HUMIDA, NETEJA FINAL I MITJANS AUXILIARS. TOTALMENT COL.LOCAT I
ACABAT. LES PECES DE GRES HAN DE DISPOSAR DELS RESULTATS
D'ASSAIGS SEGONS LA NORMA UNE, I CERTIFICAT ACREDITATIU
D'ANTILLISCANT, REALITZATS PER LABORATORI ACREDITAT, I LA SEVA
COL.LOCACIÓ ES REGIRÀ SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE
CONDICIONS TÈCNIQUES I NORMES NTE I UNE CORRESPONENTS. INCLOSA
LA FORMACIÓ DE PENDENTS A L'ÀMBIT DE LA DUTXA DE 2 CM DE
PROMITG, FORMACIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT ARDEX 8+9 A
TOTA LA SUPERFICIE DEL BANY I MIMBELLS DE 20 CM D'ALÇARIA A TOT EL
PERIMETRE DE PARAMENTS VERTICALS.

Superf.
Habitatges Banys PB

2

4,39

8,78

Habitatges Banys P1-2-3

6

3,54

21,24

AMIDAMENT TOTAL
07

06

M2

30,02

Formació de sostremort d'envanets conillers i encadellat ceràmic

6,85

Formació de sostremort d'envanets conillers i encadellat ceràmic de 45 cm
d'alçaria aprox. inclosa capa de compressió amb xapa de morter de 5 cm de gruix
amb malla electrosoldada galvanitzada 200x200x4
Vestíbul PB interior fins graons existents

1

2

1,5

3,00

Vestíbul PB exterior

1

1,1

3,5

3,85

AMIDAMENT TOTAL

6,85

07

07

Ml

Subministrament i col·locació de sòcol de resines amb pols de marbre

664,80

Subministrament i col·locació de sòcol de resines i pols de marbre de color blanc,
de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix fixat amb morter de ciment cola específic pels
diferents paraments. Inclosa p.p. de talls, inglets i rejuntats.
Menjador-estar

8

2

10,50

168,00

H1

8

2

6,70

107,20

H2

8

2

5,50

88,00

H3

8

2

6,05

96,80

Pas

8

1

10,40

83,20

Vestíbul-cuina

8

2

7,60

121,60

AMIDAMENT TOTAL
07

08

M2

664,80
111,50

Paviment tipus Piera+ impermeabilització
Formació de paviment a base de capa de morter de regularització i pendents de
2cm de gruix promitg, Formació de membrana impermeabilitzant ARDEX 8+9 a tota
la superfície, acabat amb rajola ceràmica tipus Piera de 14x28 cm per exteriors,
amb remat perimetral amb peça de trencaaigües, col·locat amb ciment cola flexible
per a exteriors. Inclòs el rejuntat amb veurada específica i peça de mimbell en
parets.
Balcons habitatges

8

4

2,5

80,00

Ambit safareig i nou pas plantes 1-2-3

3

3,5

3

31,50

AMIDAMENT TOTAL
07

09

M2

111,50
2,81

Paviment de safareig
Subministrament i col·locació de paviment pels safareigs (galeria) de PB amb
rajola ceràmica tipus Piera de 14x28 cm per exteriors, col·locat amb ciment cola
flexible sobre l'existent, previa regularitzacions necessaries en la zona del safareig
arrancat
Safareigs PB

2

0,85

1,65

2,81

AMIDAMENT TOTAL
07

10

M2

2,81

Formació de paviment de formigó HA-200 amb grava de 12 mm

47,52

Formació de paviment de formigó HA-200 de consistència tova i TMA de 12 mm,
de 13 cm de gruix col·locada sobre terres compactes i geotextil, inclòs malla
electrosoldada galvanitxada de 200x200x4 mm., i formació de talò enterrat a cada
costat de dimensions aprox. 50x30 cm. encofrat a una cara. L'acabat superficial de
la solera serà fratassat i escombrat.
Pas exterior des de carrer a vestibul exterior

1

8,8

5,4

47,52

AMIDAMENT TOTAL
07

11

Ml

47,52

Vorada prefabricada tipus Jardi de formigó R-25

11,50

Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó de jardí, tipus R25 de ABSA de dimensions 100x25x15 cm, d'escaires rectes. Col·locada sobre llit
de formigó de 10 cm de gruix i embolcallada lateralment amb formigó fins a la
meitat de la peça.
Jardí saulò façana ppal. Amb talús c/. Roma

1

9

9,00

Tancament pas façana lateral

1

2,5

2,50

AMIDAMENT TOTAL
07

12

M2

11,50

PREVISIÓ enderroc paviment hidràulic d'habitatges

595,28

PREVISIÓ d'enderroc del paviment hidràulic dels habitatges per poder fer una
solera de recrescut i repartiment de càrregues. La partida inclou l'enderroc, càrrega
del paviment manualment a contenidor, transport i cànon d'abocador. Aquesta
partida s'bonarà només si realment s'executa, i a amidament real.
Habitatges plantes tipus

Superf.

Menjador

6

20,97

125,82

H1

6

12,88

77,28

H2

6

8

48,00

H3

6

9,14

54,84

Pas

6

5,86

35,16

Cuina-vestíbul habitatges

6

12,32

73,92

Habitatges planta baixa

Superf.

Menjador

2

20,97

41,94

H1

2

12,88

25,76

H2

2

8

16,00

H3

2

9,14

18,28

Cuina-vestíbul habitatges

2

12,47

24,94

Banys habitatges

8

1,3

2,1

21,84

Ambit safareig i nou pas plantes 1-2-3

3

3,5

3

31,50

AMIDAMENT TOTAL
07

13

M2

595,28

PREVISIÓ solera de formigó de 5 cm amb malla d'acer

595,28

PREVISIÓ de formació de solera de formigó HM-20/B/12/IIa de 5 cm de gruix amb
adició de fibres de vidre i de propilè i malla d'acer de 150x150.6 mm. Acabat
nivellat reglejat per a la posterior col·locació del paviment de parquet directament a
sobre.Previ a l'abocament del formigó amb bomba, s'haurà de netejar tota la
superficie de contacte per eliminar la pols i partícules de morter soltes, deixant la
superficie de les bigues perfectament visibles, netes i aplicant-li un pont
d'adherencia. Aquesta partida s'bonarà només si realment s'executa, i a amidament
real.
Habitatges plantes tipus

Superf.

Menjador

6

20,97

125,82

H1

6

12,88

77,28

H2

6

8

48,00

H3

6

9,14

54,84

Pas

6

5,86

35,16

Cuina-vestíbul habitatges

6

12,32

73,92

Habitatges planta baixa

Superf.

Menjador

2

20,97

41,94

H1

2

12,88

25,76

H2

2

8

16,00

H3

2

9,14

18,28

Cuina-vestíbul habitatges

2

12,47

24,94

Banys habitatges

8

1,3

2,1

21,84

Ambit safareig i nou pas plantes 1-2-3

3

3,5

3

31,50

AMIDAMENT TOTAL
07

14

M2

595,28

PREVISIÓ reposició de peces de paviment hidràulic

4,00

PREVISIÓ reposició de paviment hidràulic de replans d'escales provinent de peces
recuperades dels habitatges. Neteja, col·locació i borada de peces. Aquesta
partida s'bonarà només si realment s'executa, i a amidament real.
Superf.
Previsió replans

1

4

4,00

AMIDAMENT TOTAL
07

15

Ml

4,00

PREVISIÓ reposició de peces de graonat de pedra artificial d'escala

8,00

PREVISIÓ de subministrament i col·locació de peces d'estesa de graons de pedra
artificial d'escales iguals als existents . Inclós la PP d'enderroc de la peça a
substituir i càrrega i transport a abocador i canon. Aquesta partida s'bonarà només
si realment s'executa, i a amidament real.
Previsió replans

1

8

8,00

AMIDAMENT TOTAL

8,00

TOTAL CAPÍTOL 7 Paviments

Fusteria exterior

8
08

00

Not Les fusteries exteriors, finestres i balconeres seran de PVC
a
Les finestres exteriors i balconeres es preveuen de PVC en color RAL, Sistema
A70 triple junta de PVC de la casa CORTIZO. Permeabilitat Classe 4, Estanquitat
Classe E1800 i R. al vent Classe C5. Tots els vidres seran baix emissius.

08

01

Ut

Finestra de PVC, de dues fulles batents, 210x130 cm,

8,00

Finestra amb trencament de pont tèrmic de PVC, de tarja horitzontal fixa i dues
fulles batents, una d'elles oscil·lo batent, de dimensions 210x130 cm, vidre amb
càmera tipus climalit 6/12/4 baix emissiu amb junta siliconada per l'exterior amb
separadors, i EPDM interior, tapetes i mecanismes. Persiana enrrotllable d'alumini
injectat amb poliuretà lacat blanc accionada per cinta, inclòs corrò, recollidor,
passacintes i aïllament de la tapa del caixò. Inclòs premarc d'acer galvanitzat. Ext.1.
Finestres menjadors PB P1-2-3
AMIDAMENT TOTAL
08

02

Ut

Finestra PVC, de dues fulles batents, 160x130 cm,

2

4

8,00
8,00
22,00

Finestra amb trencament de pont tèrmic de PVC, de tarja horitzontal fixa i dues
fulles batents, una d'elles oscilobatent, de dimensions 160x130 cm, vidre amb
càmera tipus climalit 6/12/4 baix emissiu amb junta siliconada per l'exterior amb
separadors, i EPDM interior, tapetes i mecanismes. Persiana enrrotllable d'alumini
injectat amb poliuretà lacat blanc accionada per cinta, inclòs corrò, recollidor,
passacintes i aïllament de la tapa del caixò. Inclòs premarc d'acer galvanitzat. Ext.3.
Finestres dormitoris PB

4

1

4,00

Finestres dormitoris P1-2-3-

6

3

18,00

AMIDAMENT TOTAL
08

03

Ut

22,00

Finestra de PVC, d'una fulla oscilobatent, 85x100 cm,

8,00

Finestra amb trencament de pont tèrmic de PVC, d'una fulla oscilobatent, de
dimensions 85x100 cm, vidre amb càmera tipus climalit amb stadip translùcid
(3+3)/12/4 baix emissiu amb junta siliconada per l'exterior amb separadors, i EPDM
interior, tapetes i mecanismes. Inclòs premarc d'acer galvanitzat. Ext.-4.
Finestres Banys

8

8,00

AMIDAMENT TOTAL
08

04

Ut

8,00

Finestra de PVC, de dues fulles batents, 140x100 cm,

8,00

Finestra amb trencament de pont tèrmic de PVC, de dues fulles batents, una d'elles
oscilobatent, de dimensions 140x100 cm, vidre amb càmera tipusclimalit 6/12/4
baix emissiu amb junta siliconada per l'exterior amb separadors, i EPDM interior,
tapetes i mecanismes. Persiana enrrotllable d'alumini injectat amb poliuretà lacat
blanc accionada per cinta, inclòs corrò, recollidor, passacintes i aïllament de la tapa
del caixò. Inclòs premarc d'acer galvanitzat. Ext.-5.
Finestres cuines

8

8,00

AMIDAMENT TOTAL
08

05

Ut

8,00

Balconera de PVC, d'una fulla batent, 80x210 cm,

8,00

Balconera amb trencament de pont tèrmic de PVC, d'una fulla batent,de
dimensions 80x210 cm, vidre amb càmera tipus climalit stadip (3+3)/12/(4+4) baix
emissiu amb junta siliconada per l'exterior amb separadors, i EPDM interior,
tapetes i mecanismes. Persiana enrrotllable d'alumini injectat amb poliuretà lacat
blanc accionada per cinta, inclòs corrò, recollidor, passacintes i aïllament de la tapa
del caixò. Inclòs premarc d'acer galvanitzat. Ext.-2.
Balconeres Menjadors
AMIDAMENT TOTAL
08

06

Ut

Balconera de PVC, d'una fulla batent, 69x210 cm,

8

8,00
8,00
2,00

Balconera amb trencament de pont tèrmic de PVC, d'una fulla batent de 65 cm de
pas lliure, vidre amb càmera tipus climalit stadip amb butiral translúcid
(3+3)/12/(4+4) amb junta siliconada per l'exterior amb separadors, i EPDM interior,
tapetes i mecanismes. Inclòs premarc d'acer galvanitzat. Ext.-6.
Balconeres Safareigs PB

2

2,00

AMIDAMENT TOTAL
08

07

Ut

2,00

Balconera de PVC, d'una fulla batent,85x210 cm,

6,00

Balconera amb trencament de pont tèrmic de PVC, d'una fulla batent 80 cm de pas
lliure, vidre amb càmera tipus climalit stadip amb butiral translúcid (3+3)/12/(4+4)
amb junta siliconada per l'exterior amb separadors, i EPDM interior, tapetes i
mecanismes. Inclòs premarc d'acer galvanitzat. Ext.-6.
Balconeres Safareigs p 1-2-3

3

2

6,00

AMIDAMENT TOTAL
08

08

Ut

6,00

Finestra PVC, de dues fulles batents, 137x134 cm,

2,00

Finestra amb trencament de pont tèrmic de PVC, de tarja horitzontal fixa i dues
fulles batents, una d'elles oscilobatent, de dimensions 137x134 cm, vidre amb
càmera tipus climalit 6/12/4 baix emissiu amb junta siliconada per l'exterior amb
separadors, i EPDM interior, tapetes i mecanismes. Persiana enrrotllable d'alumini
injectat amb poliuretà lacat blanc accionada per cinta, inclòs corrò, recollidor,
passacintes i aïllament de la tapa del caixò. Inclòs premarc d'acer galvanitzat. Ext.10.
Finestres dormitoris PB

2

1

2,00

AMIDAMENT TOTAL

2,00

TOTAL CAPÍTOL8 Fusteria exterior

Serralleria

9
09

01

Ut

Portes armari centralització comptadors elèctrics 150x200cm

1,00

Subministrament i instal·lació de dues portelles metàl·liques d'acer galvanitzat en
calent amb perfileria de reforç "L""T" 40.40.4mm i marc perimetral tipus perfil
laminat en fred "L" 50.50.5mm, per a armari en ninxol de la centralització de
comptadors elèctrics, de xapa metàl·lica de 2,5 mm de gruix d'acer galvanitzat,
amb troquelat per a ventil·lació que impedeixi l'entrada d'aigües i frontises ocultes
no accesibles des de l'exterior d'acer inoxidable. Tot el conjunt galvanitzat en
calent. Incorporarà un pany homologat model JIS ref.:CFE. Dimensions
aprox.1,50x2,00 m.
Comptadors elèctrics
AMIDAMENT TOTAL
09

02

Ut

Conjunt tancament d'acer galvanitzat comptadors aigua i RITU

1

1,00
1,00
2,00

Conjunt d'armari d'instal·lacions a base de tarja lateral fixa (en escaire) i dues
portes batents d'acer galvanitzat en calent per a centralització de comptadors
d'aigua i RITU (per acabar pintat) a base de muntants perimetrals tubulars de
50x50*2,5mm i xapa llisa de 2,5 mm de gruix ancoratges a sostre, terra i parets
laterals amb platines i bissos. Les portes tindran 3 frontises d'acer inox. cadescuna,
pany de Cia i passador de bloqueix superior i inferior d'una de les portes.
Dimensions aprox. totals del conjunt RITU (0,55+0,50+0,50)x2,60 m. aigua
(0,77+0,5+0,5)x2,6m
Centralització comptadors aigua i RITU

2

2,00

AMIDAMENT TOTAL

09

03

Ut

2,00

Conjut de portella i tanca per a entrada general pati

1,00

Subministrament i col·locació de conjunt de portella i tanca d'accés a pati de
dimensions aprox. de 1,00 x 5,60 m, composta per portella conformada amb
passamà perimetral 50.8mm, brèndules de rodò massis vericals ø10mm C/ 11cm i
manetes desbloquejants de pany suportat per platabanda 50.8 mm amb 2 frontises
d'acer inox. La barana està conformada amb platabanda 100.10mm, brèndules de
rodò massis ø10mm C/ 11 cm, passamà inferior 50.8mm i muntants tipus L laminat
en fred 100.100.10mm anclats a muret existent amb barres d'acer anclades
químicament C/ 100 cm aprox. Tot el conjunt d'acer galvaniutzat en calent. S-10d.
Porta entrada pati

1

1,00

AMIDAMENT TOTAL
09

04

Ut

1,00

Reixa per a finestra 85x100 cm

1,00

Subministrament i col·locació de reixa per a finestra de dimensions aproximades
de forat de 85x100 cm. Composta per a passamà de ferro massis perimetral de
50x8 mm i barrots massissos de Ø 12 mm col·locats triangulant l'espai. El conjunt
anirà ancorat lateralment amb barilla roscada Ø12-16 mm amb tac químic, i
casquillo de regularització. Tot el conjunt anirà galvanitzat en calent. S-4
Banys PB

1

1,00

AMIDAMENT TOTAL
09

05

Ut

1,00

Conjunt porta-reixa per a balconera amb tarja fixa (80x250 cm)

2,00

Subministrament i col·locació de conjunt de porta-reixa per a balconera de
dimensions aproximades de forat de 80x250 cm. Composta per tarja fixa superior i
porta practicable batent inferior, amb passamà de ferro massis perimetral de 50x8
mm i barrots massissos de Ø 12 mm col·locats triangulant l'espai. El conjunt anirà
ancorat lateralment amb barilla roscada Ø12-16 mm amb tac químic, i casquillo de
regularització, i la porta amb 3 frontises d'acer inox i batent ancorats directament a
l'obra. Tot el conjunt anirà galvanitzat en calent. Inclòs manetes i pany de cop i
clau. S-2
Balconeres Menjadors PB
AMIDAMENT TOTAL
09

06

Ml

Reposició i reparació de tanca simple torssió de 2,20 m d'alçaria

2

2,00
2,00
8,00

Repossició i reparació de tanca simple torssió de 2,20 m d'alçaria idem a l'existent
Trams malmesos tanca C/ de Roma

1

8,00

8,00

AMIDAMENT TOTAL
09

07

Ml

8,00

Subministrament i instal·lació de tanca simple torsió de 1. m alçaria

17,10

Subministrament i instal·lació de tanca simple torsió composta de perfils tubulars
d'acer galvanitzat de Ø 50 mm c/2,50 m aprox. i tanca de 1 m d'alçaria
Continuació tanca C/ Florit

1

17,10

17,10

AMIDAMENT TOTAL
09

08

Ml

17,10
47,20

Modificació de baranes balcons
Modificació - adaptació de baranes de balcons a normativa vigent, consistent en la
supressió dels barrots verticals deixant els muntants d'ancoratge i el passama
superior i inferior, i la incorporació en el forat d'una relliga d'acer galvanitzat de
pletina-pletina igual MN, de forats 30x60.2 mm ancorada perimetralment als
muntants i passamans amb cargols i separadors. S'incorporarà un angular
horitzontal en la part superior de la barana de 50x50.6 mm soldat a passama
superior existent amb platina de 150x40.6 mm S-11
Balcons

8

5,90

47,20

AMIDAMENT TOTAL
09

09

Ut

47,20

Reforç de barana de balcons amb platina 90x150x8 mm

24,00

Reforç de fixació de barana de balcons amb la incorporació d'una platina
galvanitzada de 90x150x8 mm soldada a la base de 3 dels muntants d'ancoratge
de cada barana, ancorada mecànicament amb 2 tacs a la cara superior de la llossa
del balcó.
Muntants balcons a reforçar

8

3

24,00

AMIDAMENT TOTAL
09

10

Ut

24,00

Conjunt lames d'acer galvanitzat i subestructura tubular

6,00

Conjunt de tancament de safareigs d'acer galvanitzat en calent a base de muntants
tubulars 3 ut de 80x40*2,5mm i 1 ut de 40x40*2,5mm ancorats a sostre i terra amb
platines i bissos. 3 Conjunts de lames interiors tipus "Z" (sense vistes) de 2 mm de
gruix de dimensions aprox. 95x260 cm, envolcallades amb un marc perimetral a
base d'un tubular de 40x40* 2,5. El conjunt de lames es fixarà als muntants
lateralment en 4 punts per costat, amb bisos de rosca autoblocant. Dimensions
aprox. totals del conjunt 2,95x2,60 m.
Lames tancament safareigs p1-2-3
AMIDAMENT TOTAL
09

11

Ut

Conjunt porta d'alumini amb reixa, d'una fulla batent, 90x260 cm,

3

2

6,00
6,00
3,00

Conjunt de dimensions aprox. 90x260 cm,de porta balconera sense marc
envolvent inferior d'alumini lacat, RAL a escollir amb trencament de pont tèrmic,
d'una fulla batent, vidre amb càmera tipus climalit stadip amb butiral transparent
(4+4)/12/(4+4) amb junta siliconada per l'exterior amb separadors, i EPDM interior,
tapetes i mecanismes. i tarja fixa amb reixa superior Inclòs premarc d'acer
galvanitza i molla de tancament automàtic
Porta replans escala amb pas entre safareig plantes 1-2-3

3

3,00

AMIDAMENT TOTAL
09

12

Ut

3,00

Conjunt de reixa de brandoles amb porta aprox 2,40x2,10 m

2,00

Conjunt de reixa amb porta de dimensions totals aprox. 2,4x2,1m. Porta amb clau i
pany de dimensions 0,8x2,1m. Platabanda perimetral i definint situació pany de
50.8mm. Tres frontisses reforçades d'acer inox. Brèndules ø12mm verticals C/11
cm Ancoratge del conjunt a parets i paviment amb 8 punts d'anclatges químics Tot
el conjunt galvanitzat. Inclosa la formació de fonament per l'ancoratge a terra de
dimensions 2,40x0,30x0,30 (S-11)
Planta baixa tancament pati de separació amb mitgera

2

2,00

AMIDAMENT TOTAL
09

13

Ut

2,00

Modificació de reixes de PB reducció d'amplaria

2,00

Modificació de l'amplaria de reixes existents a planta baixa consistent en reduir
l'amplaria de les mateixes uns 20 cm aprox., reconstituint el passamà vertical
perimetral i ancoratges
Planta baixa tancament finestres dormitoris H3

2

2,00

AMIDAMENT TOTAL
09

14

Pa

2,00

Modificació de reixes de PB incorporant barres de reforç

1,00

Modificació de reixes existents de planta baixa consistent en la incorporació d'una
barra verticar en la bisectriu de cada triangulació de les reixes existents.
Aproximadament la modificació implicarà l'afagit amb soldadura a 2 punts de 140
barres verticals de 130 cm d'alçaria aprox i Ø 12 mm.
Planta baixa tancament finestres

1

1,00

AMIDAMENT TOTAL
09

15

PA

1,00

Perfils d'acer per fixacions de linia de vida

1,00

Subministrament i col·locació de perfils d'acer per a futures col·locacions de linies
de vida, consistent en: 2 perfils tipus IPN 120 col·locats cadesqun d'ells en el tester
de coberta, i ancorats al mateix amb doble pota i pletina metàl·lica amb tac químic.
les dimensions de pletines seran 4 ut de 250x250x10 mm. La part superior del
perfil portarà una argolla per a fixació de la linia de vida de perfil massis Ø 15 mm.
tot el conjunt d'acer galvanitzat en calent
Coberta
AMIDAMENT TOTAL
09

16

Ut

Ancoratges de xemeneia per a fixacions de linies de vida

1

1,00
1,00
2,00

Subministrament i col·locació d'ancoratges per a futures fixacions de linies de vida
consistent en platina d'acer de 250x250x10 mm amb argolla feta amb rodò massis
de Ø 15 mm fixada amb tacs químic a obra ceràmica de xemeneies.Tot el conjunt
d'acer galvanitzat en calent
Coberta

2

2,00

AMIDAMENT TOTAL

2,00

TOTAL CAPÍTOL 9 Serralleria

Portam i fusteria interior

10
10

01

Ut

Porta batent d'entrada a habitatge de 45 mm de gruix

8,00

Subministrament i col·locació porta tipus P-1. Porta batent d'entrada a habitatge,
massissa de 45 mm de gruix reforçada amb fusta, xapada amb D.M. de 6 mm de
gruix per cada cara per pintar, de mides 210x82 cm. Inclòs 4 perns de seguretat.
Tirador i maneta tipus Ocariz, model 502/980TP-RZ/1987, color F-1 i pany
d'entrada amb cilindre (norma DIN 18251) ref. 1069-R i 4 copies de claus. Espiell
de 200 º d'acer inoxidable de 50 mm. Inclòs tots el materials per deixar-la totalment
acabada. El marc actual s'utilitzarà com a marc tac, i es folrarà interiorment amb
batents i tapetes noves de DM per pintar. In-1
habitatges entrada

8

8,00

AMIDAMENT TOTAL
10

02

Ut

8,00

Porta batent de DM de cares llisses de mides 205x72x3'5cm,,

24,00

Subministrament i col·locació de conjunt de porta batent de DM de cares llisses i
estructura interior de cartró de mides 205x72x3'5cm,, tapetes de DM per pintar,
inclòs 3 perns cromats, pany i manetes tipus ocariz model 1987 amb escut 75
(serie economica) en alumini anoditzat i cargols passants. Tot per deixar-la
totalment acabada. La porta del bany portarà condemne. In-3
Bany P1-2-3

6

Dormitoris P1-2-3

6

6,00
3

18,00

AMIDAMENT TOTAL
10

03

Ut

24,00

Conjunt Porta i marc de DM de mides 205x82x3'5cm,,

6,00

Subministrament i col·locació de conjunt de porta batent de DM de cares llisses i
estructura interior de cartró de mides 205x82x3'5cm,i marc i tapetes de DM per
pintar, inclòs 3 perns cromats, pany i manetes tipus ocariz model 1987 amb escut
75 (serie economica) en alumini anoditzat i cargols passants. Tot per deixar-la
totalment acabada. In-4
Passadis P1-2-3
AMIDAMENT TOTAL
10

04

Ut

Porta corredissa de fusta de DM per a pintar

3

2

6,00
6,00
8,00

Porta corredissa de fusta de DM per a pintar, per a un buit d'obra de 115x220 cm
amb cabalgament, sobre guia superior exterior tipus klein slid d'alumini i conduïda
per una guia inferior, porta de 35 mm de gruix, de 125 cm d'amplada i 225 cm
d'alçària, amb guies de desplaçament, tiradors d'alumini. Totalment acabada
segons plànol de detall, inclús folrat del bastiment de base i tapetes galeria de dm,
també inclou la realització del revestiment superior de la guia de desllizament.
Mides a verificar en obra. In-2
Estar-menjador PB P1-2-3

8

8,00

AMIDAMENT TOTAL
10

05

Ut

8,00

Repàs de ferratges i fulles de portes d'armaris dormitori existents

8,00

Repàs de ferratges (frontises i panys) i fulles d'armaris encastats per a pintar del
conjunt de 2 armaris amb un total de 4 portes existents en el dormitori principal
(cada armari es de dos portes), Inclòs el subministrament de 3 prestatges de
50x110 cm d'aglomerat xapat amb melamina de 22mm de gruix, doble calaixera
amb un total de 6 calaixos amb un sobre i una barra per a penjar de 110 cm.
Substitució de tapetes laterals. Subministrament de tiradors nous. In-10
Armaris dormitori matrimoni H1 PB P1-2-3

8

8,00

AMIDAMENT TOTAL
10

06

Ut

8,00

Repàs de ferratges i fulles de portes d'armaris passadis existents

6,00

Repàs de ferratges (frontises i panys) i fulles d'armaris encastats per a pintar
existents (cada armari es de dos portes. Portes existents), Inclòs el
subministrament de 8 prestatges de 80x90 cm d'aglomerat xapat amb melamina de
22mm de gruix i un tablero central per a dividir la llum d'ample de l'armari de
80x250 cm. Substitució de tapetes laterals. Subministrament de tiradors nous. In-9
Armari passadis P1-2-3

3

2

6,00

AMIDAMENT TOTAL
10

07

Ut

6,00

Subministrament i instal·lació d'armari encastat de 100x260 cm

6,00

Subministrament i instal·lació d'armari encastat de 100x260 cm d'aglomerat xapat
amb melamina de 4 fulles (2 d'armari i2 d'altell) amb 2 prestatges de
55x100x2,2cm, i mòdul de 3 calaixos i una barra de penjar de 100 cm. Tot ell folrat
interiorment amb melamina. In-11
Armari dormitori petit H2 P1-2-3
AMIDAMENT TOTAL
10

08

Ut

Tancament de DM amb Registre per a pas d'instal·lacions elec+telecos
Subministrament i instal·lació de tancament de pas d'instal·lacions d'escala de
dimensions totals aprox.0,60x2,60 m amb una tarja fixa superior i inferior de DM
per pintar i part registrable amb portella amb frontises de piano i clau GYS elèctric,
de dimensions aproximades de 0,60x1,20 m., consistent en un marc tac de fusta de
pi d'esquadries estandaritzades perimetral i un tablero de DM de 19 mm de gruix
per a pintar cargolat al premarc.

6

6,00
6,00
8,00

Reg.muntants electrics i telecos zona escales pb+1+2+3

4

2

8,00

AMIDAMENT TOTAL
10

09

Ut

8,00

Tancament de DM amb Registre per a pas d'instal·lacions aigua

8,00

Subministrament i instal·lació de tancament de pas d'instal·lacions d'escala de
dimensions totals aprox.0,50x2,60 m amb una tarja fixa superior i inferior de DM
per pintar i part registrable de dimensions aproximades de 0,50x1,20 m., consistent
en un marc tac de fusta de pi d'esquadries estandaritzades perimetral i un tablero
de DM de 19 mm de gruix per a pintar cargolat al premarc.
Registres muntants aigua zona escales pb+1+2+3

4

2

8,00

AMIDAMENT TOTAL

10

10

Ut

8,00

Construcció de cel ras amb plafons de fusta de DM de 19 mm

1,00

Construcció de cel ras amb plafons de fusta de DM per pintar de 19 mm i costelles
de recolzament de perfils de fusta de pi d'esquadries estandaritzades d'aprox.
90x60 mm col·locades c/ 80 cm. Les dimensions totals del cel ras a cobrir son de
2,40x1,20m. El conjunt del cel ras estarà format pels següents materials:3 tableros
de DM de 19 mm de 80x120 cm, 4 llates de fusta de 90x60 mm de 120 cm., i dues
llates de 120x60cm, per tancar el perímetre.1 dels tableros de DM serà registrable.
In-5
Sostre replà escala planta 3ª

1

1,00

AMIDAMENT TOTAL
10

11

Ut

1,00

Plafons de taulell fenòlic de resines termoendurides HPL per a barana escala
en trams inclinats1800x700x8 mm
Plafó de taulell fenòlic de resines termoendurides HPL de dimensions 1800x700x8
mm fixat mecanicament amb vissos autoblocants als passamans existents
intermitjos inclinats de barana d'escala.

6,00

Trams llargs barana inclinada escala

6

6,00

AMIDAMENT TOTAL
10

12

Ut

Plafons de taulell fenòlic de resines termoendurides HPL per a barana escala
en trams inclinat 500x700x8 mm
Plafó de taulell fenòlic de resines termoendurides HPL de dimensions 500x700x8
mm fixat mecanicament amb vissos autoblocants als passamans existents
intermitjos inclinats de barana d'escala.

3,00

Trams curts barana inclinada escala
AMIDAMENT TOTAL
10

13

Ut

6,00

Plafons de taulell fenòlic de resines termoendurides HPL per a barana escala
en trams horitzontals 500x700x8 mm

3

3,00
3,00
2,00

Plafó de taulell fenòlic de resines termoendurides HPL de dimensions 500x700x8
mm fixat mecanicament amb vissos autoblocants als passamans existents
intermitjos horitzontals de barana d'escala. Inclòs suplement de passamà fixat
sobre l'existent
Trams barana horitzontals escala planta1-2

2

2,00

AMIDAMENT TOTAL
10

14

Ut

2,00

Plafons de taulell fenòlic de resines termoendurides HPL per a barana escala
en trams horitzontals 1500x700x8 mm
Plafó de taulell fenòlic de resines termoendurides HPL de dimensions 1500x700x8
mm fixat mecanicament amb vissos autoblocants als passamans existents
intermitjos horitzontals de barana d'escala. Inclòs suplement de passamà fixat
sobre l'existent

1,00

Trams barana horitzontal escala planta 3ª

1

1,00

AMIDAMENT TOTAL
10

15

Ut

1,00

Porta corredissa amb carcassa d'acer galvanitzat

2,00

SUBMINISTRE I COL.LOCACIO DE CONJUNT DE PORTA CORREDISSA
FORMADA PER 1 FULLA, AMB SISTEMA DE CARCASSA D'ACER
GALVANITZAT ERMETIKA EVOLUTION I PREMARC AMB AIREJADOR
INCORPORAT, DE GRUIX SEGONS MUR DIVISORIS PER ENTAPETAR AMB
BATENTS I TAPAJUNTS DE DM PER PINTAR, PORTA LLISA DE DM PER
PINTAR, DE MIDES 830X2030X40 MM. GUIES, TIRADOR ENCASTAT DE
200X85X40 MODEL I-4254 CODI 53728 DE LA CASA DIDHEYA. TANCA TIPUS
BEC DE LLORO INCORPORADA ENCASTADA AMB POSSIBILITAT DE
DESBLOQUEIX EXTERIOR. TOTA LA FERRAMENTA SERÀ D'ALUMINI COLOR
PLATA.INCÓS TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. TOT SEGONS ESPECIFICACIONS DE PLÀNOLS. (IN 12)
Portes Banys PB

2

2,00

AMIDAMENT TOTAL

2,00

TOTAL CAPÍTOL 10 Portam i fusteria interior

Mobiliari de cuina i equipament

11
11

01

Ut

Termo elèctric per a ACS de 100 lts

8,00

Subministrament i instal·lació de termo elèctric per a la producció de l'Aigua
Calenta Sanitaria, de 100 lts de capacitat. Dipòsit vitrificat i aïllat amb ànode de
magnesi per tal d'evitar la corrossió. Model EWH 100 de TEKA, amb un preu de
compra de 150€.
Safareig
AMIDAMENT TOTAL
11

02

Ut

Forn elèctric
Subministrament i instal·lació de forn elèctric d'acer inoxidable de 57 lts i
classificació energètica A. Model EBON HS 435 de TEKA, amb un preu de compra
de 170 €.

8

8,00
8,00
8,00

Cuina

8

8,00

AMIDAMENT TOTAL
11

03

Ut

8,00

Placa vitroceràmica elèctrica

8,00

Subministrament i instal·lació de placa vitroceràmica de cocció de 3 focs, un d'ells
de doble circuït, amb comandaments digitals integrats, marc d'inox. Model TR 630
de TEKA, amb un preu de compra de 200 €.
Cuina

8

8,00

AMIDAMENT TOTAL
11

04

Ut

8,00

Campana extractora decorativa de 70 cm.

8,00

Subministrament i instal·lació de campana extractora decorativa de paret de 70 cm
d'amplaria, d'acer inoxidable. Amb una capacitat d'extracció de 240 a 780 m³/h.
Model DLH 786 T de TEKA, amb un preu de compra de 240 €.
Cuina

8

8,00

AMIDAMENT TOTAL
11

05

Ml

8,00

Mobles baixos de cuina de 80 cm d'alçaria.

24,90

Subministrament i instal·lació de moble baix de cuina de 80 cm d'alçaria, amb
portes de melamina de cantells rectes xapats amb PVC de 1,5 mm. Hi haurà un
mòdul de calaixos compost per a 3 calaixos iguals i un de caceroler. Sota el forn
també hi haurà un calaix per a safates i paelles. El primer calaix incorporarà
coberter. L'armari raconer tancarà amb dues portes de 40 amb frontises per a
cadescuna d'elles de 180 º. El sòcol del terra serà d'alumini de 8 cm. Tots els
armaris disposaran d'un prestatge interior. Els tiradors seran d'acer inox a escollir
per la DF. Inclòs dos folres de laterals de la nevera i armari superior.
Cuina

6

4,15

24,90

AMIDAMENT TOTAL
11

06

Ut

24,90

Moble alt de cuina de 80x50x35 cm d'alçaria.

6,00

Subministrament i instal·lació de moble alt de cuina de melamina, col·locat penjat
de la paret, de 80x50x35 cm,, amb porta amb vidre doble 3+3.1 amb butiral
translucid. disposarà d'un prestatge interior. Els tiradors seran d'acer inox a escollir
per la DF. Inclòs laterals vistos.
Cuina
AMIDAMENT TOTAL
11

07

Ut

Conjunt de mobles de cuina per a habitatge adaptat

6

0,00

6,00
6,00
2,00

Subministrament i instal·lació de mobles de cuina amb portes de melamina de
cantells rectes xapats amb PVC de 1,5 mm consistents en un mòdul de calaixos
compost per a 3 calaixos iguals i un de caceroler, plafonat lateral de nevera amb
armari superior i moble de columna per a forn i microones amb 3 portes d'armari i
prestatges interiors. El primer calaix incorporarà coberter. El sòcol del terra serà
d'alumini de 8 cm. Tots els armaris disposaran d'un o dos prestatges interiors. Els
tiradors seran d'acer inox a escollir per la DF. Inclòs Subestructura de suportació
del sobre de granet en la zona de placa de cocció i aigüera.
Cuina

2

2,00

AMIDAMENT TOTAL
11

08

M2

2,00

Taulell de cuina, lavabo i safareig de granet nacional

26,80

Subministrament i col·locació de taulell de cuina de granet nacional tipus gris perla,
blanco cristal, etc. de 20 mm de gruix, amb cantells vistos polits. Inclosa la
formació de forats per a aigüera-lavabo amb cantells polits, aixetes de taulell i
placa de cocció.
Cuina P1-2-3

6

4,15

0,62

15,44

CuinaPB Adaptat

2

3,55

0,62

4,40

Safareigs p 1-2-3

6

1,00

0,62

3,72

Banys P1-2-3

6

0,90

0,60

3,24

AMIDAMENT TOTAL
11

09

M2

26,80

Aplacat frontal de cuina i safareig de granet nacional

27,60

Subministrament i col·locació d'aplacat de frontal de cuina de granet nacional tipus
gris perla, blanco cristal, etc. de 20 mm de gruix, amb cantells vistos polits. Inclosa
la formació de forats per a mecanismes elèctrics.
Cuina P1-2-3

6

5,35

0,60

19,26

CuinaPB Adaptat

2

4,75

0,60

5,70

Safareigs p 1-2-3

6

2,20

0,20

2,64

AMIDAMENT TOTAL

27,60

TOTAL CAPÍTOL 11 Mobiliari de cuina i equipament

Sanitaris i aixetes

12
12

01

Ut

Aigüera d'acer inoxidable per moble de 45 cm

14,00

Subministrament i instal·lació d'aigüera d'acer inoxidable per a encastar, d'un cosi
rectangular, muntada sota taulell de granet. per a armari de 45 cm. Model TOTAL
TOP LINEA R15 34.40 de TEKA, amb un preu de compra de120 €. Inclòs vàlvula
de desguàs, sifó de botella i resta de mecanismes per la seva correcta execució.
Cuines

8

8,00

Safareigs p 1-2-3

6

6,00

AMIDAMENT TOTAL

14,00

12

02

Ut

Lavabo de porcellana amb tovalloler esquerra incorporat

1,00

Subministrament i col·locació de lavabo de porcellana suspès de paret de
900x450x130 mm model Prisma de ROCA. Ref.: 327544000 amb tovalloler lateral
esquerra incorporat Ref.: 816759001. Inclosos accessoris de desguàs i sifó de
botella de PVC cromat. Inclòs sòcol de Silestone de 800x150x20 mm. Col·locat a
paret adherit siliconat entre mirall i lavabo.
Bany PB 2ª

1

1,00

AMIDAMENT TOTAL
12

03

Ut

1,00

Lavabo de porcellana amb tovalloler dreta incorporat

1,00

Subministrament i col·locació de lavabo de porcellana suspès de paret de
900x450x130 mm model Prisma de ROCA. Ref.: 327543000 amb tovalloler lateral
esquerra incorporat Ref.: 816758001. Inclosos accessoris de desguàs i sifó de
botella de PVC cromat. Inclòs sòcol de Silestone de 800x150x20 mm. Col.locat a
paret adherit siliconat entre mirall i lavabo.
Bany PB1ª

1

1,00

AMIDAMENT TOTAL
12

04

Ut

1,00

Lavabo de porcellana encastat sota taulell

6,00

Subministrament i col·locació de lavabo de porcellana encastat sota taulell de
500x380x170 mm model Diverta de ROCA. Ref.: 327114..0. Inclosos accessoris de
desguàs i sifó de botella de PVC cromat. Inclòs sòcol del mateix material que el
taulell de 900x600x20 mm. Col.locat a paret adherit siliconat entre mirall i lavabo.
Bany P1-2-3

6

6,00

AMIDAMENT TOTAL
12

05

Ut

6,00

Inodor de porcellana vitrificada de sortida vertical, amb motxilla

8,00

Inodor de porcellana vitrificada de sortida vertical, amb cisterna de motxilla amb
descàrrega de doble polsador, de color blanc, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació, inclou seient i tapa de resines i mecanismes
d'alimentació i descàrrega . Marca ROCA Model Victòria.
Banys

8

8,00

AMIDAMENT TOTAL
12

06

Ut

8,00

Aixeta mescladora per a dutxa i suport de barra graduable

8,00

Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora exterior de dutxa amb dutxa de
telèfon, flexible de 1,50m. Model Victoria PRO de ROCA. Ref.: 5A2023C00 i suport
de dutxa amb barra graduable en alçaria de 900 mm. i ròtula. Model Stella de Roca
Ref.: 5B0305C00, tot cromat.
Banys

8

8,00

AMIDAMENT TOTAL
12

07

Ut

8,00

Aixeta mescladora de lavabo

8,00

Aixeta mescladora de lavabo amb fixació per a cadeneta Model Victoria de
ROCA. Ref.: 5A3125C00 (PVP 46,50 €)
Banys

8

8,00

AMIDAMENT TOTAL
12

08

Ut

8,00

Aixeta mescladora per a aigüera amb broc giratori.

14,00

Aixeta mescladora per a aigüera amb broc giratori. Model Victoria de ROCA.
Referencia: A5A8E25C00 (PVP 70 €)
Cuina

8

8,00

Safareigs p 1-2-3

6

6,00

AMIDAMENT TOTAL
12

09

Ut

14,00

Aixeta de connexió per a rentavaixelles i rentadora.

16,00

Subministrament i col.locació d'aixeta de connexió per a rentavaixelles i rentadora.
S'inclou material necessari.
Cuina

8

8,00

Safareig

8

8,00

AMIDAMENT TOTAL

16,00

TOTAL CAPÍTOL 12 Sanitaris i aixetes

Instal·lacions de fontaneria

13
13

01

Ut

Bateria centralitzada per a 9 comptadors de polietilè tipus Gatell

1,00

Subministrament i instal·lació de bateria centralitzada per a 9 comptadors de
polietilè tipus Gatell, S.A., tipus bandera amb platina per a tub de Ø75. Incloses
platines amb claus d'entrada de comptadors i claus de sortida de comptadors amb
flexo. d'acord amb les prescripcions de la companyia d'aigues de sabadell. Tot
segons projecte. Dins del propi armari es preveurà l'instal·lació de l'escomesa
d'aigua dels serveis comunitaris amb l'instal·lacio d'una aixeta de consum.
Planta baixa

1

1,00

AMIDAMENT TOTAL
13

02

Ml

1,00

Escomesa d'aigua en rasa, amb tub de polietilè de Ø75

10,50

Subministrament i instal·lació de tub d'escomesa d'aigua en rasa, amb tub de
polietilè de Ø75 des de trapilló de la companyia (clau de pas) fins a platina de la
bateria de comptadors, inclou clau de pas i de retenció. tot segons planols,
esquemes, memoria adjunta i normes de la companyia subministradora. Inclos
pericó amb tapa de registre i tots els materials per un perfecte funcionament,
segons normativa vigent.
Planta baixa
AMIDAMENT TOTAL
13

03

Ml

Derivació individual d'aigua amb tub de polietilè reticulat
Subminstrament i instal·lació de derivació individual d'aigua des de bateria de
comptadors fins aixeta de tall general a l'interior de cada habitatge, amb tub de
polietilè reticulat (multicapa) de Ø 20-32 incloses claus de pas. Tot segons
projecte i normativa vigent.

1

10,50

10,50
10,50
105,00

Planta baixa

2

7,50

15,00

P1ª

2

12,00

24,00

P2ª

2

15,00

30,00

P3ª

2

18,00

36,00

AMIDAMENT TOTAL
13

04

Ut

105,00

Instal.lacio interior completa de fontaneria d'aigua freda i calenta

8,00

Instal.lacio interior completa de fontaneria d'aigua freda i calenta per a un habitatge
amb un bany (amb lavabo, dutxa i inodor), cuina (amb aiguera i rentaplats) i
safareig (amb rentadora, safareig i escalfador elèctric instantàni per a ACS).
Recorreguts segons planols, amb tub de polietilè reticulat (multicapa), seccions
adequades en funció del cabal necessari i la normativa vigent. Cada local humit
tindrà aixetes de tall generals, tota l'instal·lació anirà encastada o per cel rasos, i la
connexio a cada aparell es farà amb flexo de molla amb clau individual de tall.
Inclòs l'aillament tèrmic dels tubs d'ACS amb coquilles elastomèriques i de l'aigua
freda quan passi per a cel ras. Tot segons projecte i normativa vigent.
Habitatges

8

8,00

AMIDAMENT TOTAL

8,00

TOTAL CAPÍTOL 13 Instal·lacions de fontaneria

Instal·lacions d'electricitat

14
14

01

Ut

Presa de terra general de l'edifici.

1,00

Subministrament i instal·lació de presa de terra general de l'edifici instal·lada sota
recinte de comptadors elèctrics i previssió d'ascensor, amb conducte despullat de
coure de 1x35 mm2 i les piquetes necesaries per a donar compliment als
requeriments del reglament electrotècnic de baixa tensió. Inclosa la caixa de
comprovació i seccionament i la derivació fins l'embarrat de la centralització de
comptadors.
Caseta centralització comptadors

1

1,00

AMIDAMENT TOTAL
14

02

Ml

1,00

Linea General d'Alimentació

14,00

Subministrament i instal·lació de Linea General d'Alimentació ( LGA) entre CGP i
Centralització de Comptadors. Linia trifàsica de coure unipolars i aïllats de tensió
0,6/1 kV.Consistent en 3 conductors de fase de 25 mm², un neutre de 16 mm² i un
conducte de protecció de 25 mm². Els cables seran no propagadors d'incendi i amb
emissió de fums i opacitat reduïda. L'instal·lació es realitzarà sota tub de Ø 110 mm
exterior. Dimensionat segons projecte i d'acord amb les indicacions de Cia i REBT
per a 8 habitatges de 5.750 W i serveis comuns amb previssió d'ascensor. .
De ninxol CGP a Centralització comptadors
AMIDAMENT TOTAL

1

14,00

14,00
14,00

14

03

Ut

Centralització de comptadors

1,00

Subministrament i instal·lació de centralització de comptador en armari situat en
ninxol d'obra, per a 8 habitatges, serveis comus i previssió d'ascensor. Inclòs
pannells de muntatge, mòduls envolvents aïllants, IGM, derivadors, Fussibles, etc.
Tot segons norma de la Cia, plànols i memoria adjunts.
Armari en pati lateral fossat ascensor

1

1,00

AMIDAMENT TOTAL
14

04

Ml

1,00

Conductor de coure en derivació individual 10 mm²

62,00

Conductor de coure en derivació individual des de centralització de comptadors
fins a quadre de comandament i protecció de cada habitatge o serveis comuns
consistents en conductors unipolars aïllats de 450/750 V a interior de tub de Ø
exterior de 63 mm en recorregut enterrat o 50 mm encastat. Format per a un
conductor de fase de 10 mm² i un neutre de 10 mm². El conductor de protecció
tindrà una secció de 10 mm². Tot s/. REBT i projecte.
Habitatges PB

2

22,00

44,00

Serveis comuns

1

18,00

18,00

AMIDAMENT TOTAL
14

05

Ml

62,00

Conductor de coure en derivació individual 16 mm2

168,00

Conductor de coure en derivació individual des de centralització de comptadors
fins a quadre de comandament i protecció de cada habitatge o serveis comuns
consistents en conductors unipolars aïllats de 450/750 V a interior de tub de Ø
exterior de 63 mm en recorregut enterrat o 50 mm encastat. Format per a un
conductor de fase de 16 mm² i un neutre de 16 mm². El conductor de protecció
tindrà una secció de 16 mm². Tot s/. REBT i projecte.
Habitatges planta 1ª

2

25,00

50,00

Habitatges planta 2ª

2

28,00

56,00

Habitatges planta 3ª

2

31,00

62,00

AMIDAMENT TOTAL
14

06

Ut

168,00

Instal·lació elèctrica interior d'habitatge

8,00

Instal.lació interior completa d'electricitat per a habitatges amb 3 habitacions i 1
bany, amb grau d'electrificació bàsica (5,75 kw) segons projecte d'instal.lacions.
format per quadre comandament que incorporarà protecció de sobretensions
transitòries i permanents, segons plànol unifilar, línies de distribució interior, de
recorregut encastat dins de tub flexible corrugat, caixa de connexió encastada en
cada dependència , mecanismes d'accionament eunea sèrie unica quadra. els
conductors emprats seran de 6-4-2,5-1,5 mm² de 750 v d'aïllament protegit sota tub
corrugat encastat de 23, 18, 13 i 11 mm de diàmetre, segons plànols i normativa
REBT, inclòs timbre en cada habitatge. tot segons esquema unifilar i memòria
adjunta. Inclosos els butlletins per a cada habitatge.

Habitatges
AMIDAMENT TOTAL

8

8,00
8,00

14

07

Ut

Instal·lació elèctrica d'enllumenat d'escala i urbanització

1,00

Instal.lació interior completa d'electricitat per a enllumenat de caixa d'escala,
cambres de comptadors i enllumenat dels dos fanals del jardi, segons projecte
d'instal.lacions. Format per quadre comandament que incorporarà protecció de
sobretensions transitòries i permanents, així com PiAs per a circuït de
telecomunicacions, interfono i cambres de comptadors, enllumenat d'emergència,
etc, segons esquema unifilar, línies de distribució interior, de recorregut encastat
dins de tub flexible corrugat o enterrat, caixa de connexió encastada en cada replà
, mecanismes d'accionament eunea sèrie unica quadra. els conductors emprats
seran de 6-4-2,5-1,5 mm² de 750 v d'aïllament protegit sota tub corrugat encastat
de 23, 18, 13 i 11 mm de diàmetre, segons plànols i normativa REBT. La primera
llum del vestibul d'entrada anira amb celula fotoelèctrica, els dos fanals de
l'urbanització aniran amb rellotge horari, i la resta de llums de l'escala aniran amb
pulsadors, un per replà, excepte el replà de planta baixa que ni hauran dos.Pel que
fa a les lluminaries del nou passadis d'accés des d'escala a futurible ascensor,
aniran amb encesa per detecció de presencia i crepuscular. tot segons esquema
unifilar i memòria adjunta. Inclòs el butlleti de l' instal·lació.

Comunitari

1

1,00

AMIDAMENT TOTAL
14

08

UT

1,00

Plafó-aplic de superfície rodona de Ø330 mm plata, de 24W i LED

9,00

Subministrament i col·locació de plafó-aplic de superfície rodona tipus aspirina, de
Ø330 mm color plata, de 24W i LED SMD3528 de 1728 lúmens, blanc natural
4000K. (PVP 12 euros/ut)
Caixa escala

9

9,00

AMIDAMENT TOTAL
14

09

Ut

9,00

Lluminaria tipus tortuga de superficie per a cambres d'inst.

3,00

Lluminaria tipus tortuga de superficie per a cambres de centralitzacions de
comptadors i instal·lacions.
Electrics, aigua, telecos

3

3,00

AMIDAMENT TOTAL
14

10

PA

3,00

Instal·lació d'enllumenat d'emergència d'escala

1,00

Subministrament i instal·lació d'enllumenat d'emergència d'escales amb 7+1
llumeneres autònomes d'emergència semiencastades, cablejat, coarrugat, etc.
Caixa escala
AMIDAMENT TOTAL
14

11

Ut

Lluminaria globus per a fanal existent Ø 45-50 cm
Subministrament i instal·lació de lluminaria globus Ø 45-50 cm amb difussor de
policarbonat o metacrilat i reflector superior d'alumini, amb llumenera de leds.
Inclosa caixa de fusibles i connexions.

1

1,00
1,00
2,00

Jardi

2

2,00

AMIDAMENT TOTAL
14

12

UT

2,00

Placa Dowlight led empotrable circular de 20 W

40,00

Subministrament i col·locació de placa Dowlight led empotrable circular de 20 W
160º Ø220-240mm color blanc,color de llum blanc natural 4000K. (PVP 12
euros/ut)
Rebedor

8

1

8,00

Cuina

8

2

16,00

Passadis

8

1

8,00

Bany

8

1

8,00

AMIDAMENT TOTAL
14

13

UT

40,00

Barra aplic de paret de led per mirall de 80 cm i 7 W

8,00

Subministrament i col·locació de barra aplic de paret de led per mirall de 80 cm de
llargaria i 7 W d'alumini anoditzat,color de llum blanc natural 4000K. (PVP 30
euros/ut)
Bany

8

1

8,00

AMIDAMENT TOTAL
14

14

UT

8,00

Plafó-aplic rodo per a exteriors IP54 de Ø330 mm plata, de 24W i LED

8,00

Subministrament i col·locació de plafó-aplic rodó per a exteriors IP54 de Ø330 mm
color plata, de 24W i LED SMD3528 de 1728 lúmens, blanc natural 4000K. (PVP
20 euros/ut)
Terrasses pisos
AMIDAMENT TOTAL

8

8,00
8,00

TOTAL CAPÍTOL 14 Instal·lacions d'electricitat

Instal·lació fotovoltaica

14.1
14.1 01

PA

Instal·lació de plaques fotovoltaiques

1,00

Subministrament i instal·lació de sistema complet d'instal·lació solar fotovoltaica en
modalitat d'autoconsum col·lectiu amb injecció d'excedents a la xarxa de
distribució. S'inclou el projecte i la corresponent legalització segons normativa
bàsica del sector elèctric, solar fotovoltaica i el REBT. La previsió segons
l'esquema d'implantació a la coberta és de 38 mòduls fotovoltaics de 275 Wp amb
una potència total FV instal·lada de 10,45 KWp. El sistema inclourà tots els
elements necessaris per a la seva correcte instal·lació i posta en funcionament:
Subjecció dels mòduls i la seva estructura de suport sobre coberta de teula,
mòduls fotovoltaics amb justificació de les seves característiques tècniques i
normatives, Onduladors/inversors necessaris segons projecte justificatiu, xarxa de
distribució amb les corresponents línies de corrent continuo i corrent altern amb les
seves caixes de connexions i protectors amb connexionat fins les línies d'enllaç
dels comptadors dels habitatges, sistema de comptatge i monotorització, posada a
terra s/ REBT, etc. Tot acabat pel seu correcte funcionament.

Coberta

1

1,00

AMIDAMENT TOTAL

1,00

TOTAL CAPÍTOL 14.1 Instal·lació fotovoltaica

Instal·lacions de Telecomunicacions i porter electrònic

15
15

01

Ut

Instal·lació de porter electrònic

1,00

Subministrament i instal·lació de porter electrònic amb botonera al costat del nucli
d'ascensor, amb placa de botons de trucada d'on es derivarà amb cable de 0.25
mm² 750 v, per alimentar un telèfon a cada habitatge que permeti parlar i accionar
el pany elèctric, els telèfons s'instal·laran a l'entrada de cada habitatge. Aquesta
partida es per alimentar 8 habitatges. El muntant general serà amb corrugat de 32
mm i les derivacions a habitatges de 25 mm.
Edifici

1

1,00

AMIDAMENT TOTAL
15

02

PA

1,00

Ordenació del fils telefònics de la façana de l'edifici

1,00

Ordenació del fils telefonics de la façana de l'edifici i plaça i connexio fins a la nova
caixa general del vestibul , inclòs caixes de derivació, linies i altres com despeses
de gestió amb telefonica. Tot inclòs per garantir la linia telefonica als usuaris.
Façana
AMIDAMENT TOTAL
15

03

Ut

Infraestructura comú de telecomunicacions

1

1,00
1,00
1,00

Subministre i instal.lació de la infrestructura comú de telecomunicacions necessària
per la captació, adaptació i distribució de la senyal de radiodifusió sonora de tv que
procedeixen d'emissions terrenals o de satèl.lit, per l'accés i distribució del servei
telefònic, i per la previsió d'accés al servei de telecomunicacions per cable amb la
infraestructura de canalització adequada que garanteixi la incorporació de nous
serveis en el futur.
Tot segons projecte per a 8 habitatges. Aquesta partida inclou: Arqueta exterior
40x40x60, tubs enterrats 4Ø63 mm, instal·lacions en RITU. 5Ø63 enterrat fins a
muntants. Muntants 5Ø50 de PB a coberta registrables a cada planta amb caixes
de registre. Inclòs amplificador i antena TV. Derivacions a planta amb 3Ø25 per
habitatge. Un PAU per habitatge. Corrugats, cablejat i mecanismes d'interior de
cada habitatge. Guies i cablejat de muntants comuns i interior d'habitatges S/
especificacions del decret de telecomunicacions.

Edifici

1

1,00

AMIDAMENT TOTAL

1,00

TOTAL CAPÍTOL 15 Instal. Telecomunicacions i porter elec

Instal·lacions contraincendis

16
16

01

Ut

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg,

4,00

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
penjat superficialment en cada planta habitatge (replans escala). Inclou
accessoris, rètol d'indicació segons normativa i tot el necessari per a una correcta
instal.lació.
Caixa d'escala

4

4,00

AMIDAMENT TOTAL

16

02

Ut

4,00

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,

1,00

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, i
muntat superficialment amb armari metàl.lic amb vidre, encastat en paret en locals
amb risc elèctric. Rètol d'indicació segons normativa i tot el necessari per la seva
correcta instal.lació.
Centralització comptadors elèctrics
AMIDAMENT TOTAL

1

1,00
1,00

TOTAL CAPÍTOL 16 Instal·lacions contraincendis

Pintura

17
17

01

M2

Pintat de parament vert-hor exterior de ciment, amb pintura al silicat

155,21

Pintat de parament vertical o horitzontal exterior de ciment, amb imprimació de
regularització de fons Weber CS Plus i el revestiment orgànic al silicat amb efecte
fotocatalitic Webertene extraclean active en color a escollir per la DF.
FAÇANA POSTERIOR
Ràfec coberta

1

14

0,3

4,20

balcons i lloses

8

4

1,6

51,20

6

4

cambra coberta

2

10,8

0,8

17,28

cantells forjats laterals

8

10,4

0,3

24,96

0,3

7,20

FAÇANES LATERALS

FAÇANA PRINCIPAL
cantells forjats

4

20,6

0,3

24,72

Ràfec coberta

1

20,6

0,3

6,18

Sostre ext. Vestibul PB

1

3,5

1,2

Ninxol electricitat-busties

1

3,25

Comptadors aigua-telecos

1

1

2,5
2

4,20
2,2

7,15

2,6

6,24

0,75

1,2

1,88

AMIDAMENT TOTAL
17

02

M2

155,21

Pintat de parament vertical, horitzontal i inclinat de guix

2.997,10

Pintat de parament vertical, horitzontal i inclinat de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Inclòs preparació prèvia de
superficies antigues, massillat i fregat amb paper de vidre.
HABITATGE PARAMENTS VERTICALS
dormitori

8

2,0

dormitori 2

8

2,0

7,20
6,45

2,60

2,60

299,52
268,32

dormitori 3

8

2,0

6,25

2,60

260,00

passadissos

8

2

6,10

2,40

234,24

armari passadis

8

rebedor

8

menjador

8

safareig Planta tipus

6

safareig PB

2

cuina

8

3,35

2,60

69,68

2,0

4,60

2,40

176,64

2,0

10,70

2,60

445,12

9,30

2,60

145,08

2,50

2,60

26,00

9,00

2,40

172,80

2,0

HABITATGE PARAMENTS HORITZONTALS
superficie util habitatges P Tipus

6

85,68

514,08

superficie util habitatges PB

2

81,24

162,48

ESCALA
Parets perimetrals verticals

1

2

6,20

11,30

Nucli muntants instal·lacions verticals

1

2

1,35

12,30

Llosses inclinades

6

2,00

0,95

11,40

3

0,80

0,95

2,28

3

1,15

2,40

8,28

Replans escala

140,12
33,21

Sostre última planta

6

0,80

0,95

4,56

1

2,50

2,40

6,00

VESTIBUL
Parets

2

2,60

Sostre

1

2,60

2,60
1,45

13,52
3,77

AMIDAMENT TOTAL
17

03

Ml

2.997,10

Pintat de sócol sobre paret llissa d'escala amb esmalt sintètic

54,00

Pintat de sócol de paviment amb una franja de 15 cm d'alçaria sobre paret llissa
d'escala amb dues mans d'esmalt sintètic tipus TITANLAK. Inclòs preparació prèvia
de superficies antigues, massillat i fregat amb paper de vidre.
Parets exteriors

3

13

39,00

Zona forat barana escala

3

5

15,00

AMIDAMENT TOTAL
17

04

M2

54,00

Pintat d'elements metal.lics

39,56

Pintat d'elements metal.lics, a base dos capes de imprimació antioxidant de
diferents colors (els elements galvanitzats que s'hagin de pintar, se`ls hi farà una
neteja previa, i aniran amb una pintura Pusivan tipus Was-Primer o de base
epoxídica) i dues capes d'esmalt sintetic, color segons indicacions de la D.F. Els
elements de ferro ja existents es sanejarà la pintura previament lijant les
superficies malmeses i es pintaran amb una ma d'antioxidant i dues d'acabat.
Barana d'escala inclinats

6

1

2,00

0,80

9,60

Barana d'escala replans

5

1

0,50

0,80

2,00

Barana d'escala replà ultima plant

1

1

1,45

0,80

1,16

Armaris comptadors aigua i RITU

2

2

2,00

2,60

20,80

Armaris comptadors electricitat

1

2

1,50

2,00

6,00

AMIDAMENT TOTAL
17

05

Ml

39,56

Pintat passamà barana balcons

143,20

Pintat de passamàns metàl·lics que conformen el perímetre de les relligues
galvanitzades de les baranes dels balcons, a base dos capes de imprimació
antioxidant de diferents colors i dues capes d'esmalt sintetic, color segons
indicacions de la D.F. Els elements de ferro ja existents es sanejarà la pintura
previament lijant les superficies malmese.
Pasamà horitzontal

8

2

5,95

95,20

Muntants verticals

8

6

1

48,00

AMIDAMENT TOTAL
17

06

M2

Pintat de fusta amb esmalt al poliureta TITANLAK
Pintat d'elements interiors i exteriors de fusta a base, d'una capa d'imprimacio i
dues capes d'esmalt al poliureta TITANLAK acabat satinat. Inclòs massillat i fregat
amb paper de vidre. A les fusteries a pintar ja existents, es substituirà la capa
d'imprimació per un lijat i repàs de superficie amb massilles.

143,20
421,88

Porta batent d'entrada a habitatge de 82 cm de gruix

8

2

1,10

2,20

38,72

32

2

1,00

2,20

140,80

Porta passadis 82 cm

8

2

1,10

2,20

38,72

Porta corredissa menjador 135x225 cm

8

2

1,35

2,40

51,84

Armaris dormitori matrimoni

8

2

2,25

2,00

72,00

Portes bany i dormitoris de 72 cm

Armari passadis

6

2

1,85

2,00

44,40

Registres DM instal·lacions muntants escala elect+telecos

4

2

0,60

2,60

12,48
12,48

Registres DM instal·lacions muntants escala aigua

4

2

0,60

2,60

Sostre replà escala planta 3ª

2

2

0,90

1,30

4,68

DM cel ras claraboia

3

1

1,20

1,60

5,76

AMIDAMENT TOTAL
17

07

Ml

421,88

Envernissat de passamà de fusta existent en barana escala

15,95

Envernissat de passamà de fusta existent en barana escala, a base dos capes de
vernís laca satinat TITANLAK previ lijat de la superficie a tractar.
Barana d'escala inclinats

6

1

2,00

Barana d'escala replans

5

1

0,50

12,00
2,50

Barana d'escala replà ultima planta

1

1

1,45

1,45

AMIDAMENT TOTAL
17

08

M2

15,95

Pintat de perfils metal·lics IPN-140 amb 2 mans de pintura antioxid.

4,50

Pintat de perfils metal·lics IPN-140 per a reforç estructural amb 2 mans de pintura
antioxidant
Llindes finestres menjador 1ª, 2ª i 3ª planta

3

1

2,50

0,60

4,50

AMIDAMENT TOTAL

4,50

TOTAL CAPÍTOL 17 Pintura

Jardineria

18
18

01

Ut

Arrencada d'arbres

4,00

Arrencada d'arbres existents, càrrega a contenidor i transport abocador inclòs
cànon.
Jardí, costat C/ Florit

4

4,00

AMIDAMENT TOTAL
18

02

Ml

4,00

Poda dels xipresos de la tanca del jardi

24,00

Poda dels xipresos de la tanca del jardi que dona al c/ Florit,
Tanca Jardí, costat C/ Florit
AMIDAMENT TOTAL
18

03

Ut

Plantació xiprès per a tanca vegetal de jardi
Subministrament i plantació amb contenidor de xiprés de 0,90 m d'alçaria per a
reconstrucció de tanca vegetal del jardí.

1

24,00

24,00
24,00
8,00

Tanca Jardí, costat C/ Florit

8

8,00

AMIDAMENT TOTAL

8,00

TOTAL CAPÍTOL 18 Jardineria

Varis

19
19

01

Ut

Mirall de 8 mm gruix col·locat encolat

8,00

Subministrament i col·locació de mirall de 8 mm de gruix col·locat siliconat sobre
parament enrajolat, de dimensions 0,90x1,00 m . Inclòs el bisellat perimetral.
Banys

8

8,00

AMIDAMENT TOTAL
19

02

Ut

8,00

Número postal amb silueta d'alumini de 20 cm d'alçaria

1,00

Subministrament i col·locació de nº postal consistent en una silueta en relleu
d'alumini de 3 mm de gruix de 20 cm d'alçaria, amb el nº 44
A fixa porta jardí

1

1,00

AMIDAMENT TOTAL
19

03

Pa

1,00

Numeració de plantes, nº pis i registres telecomunicacions

1,00

Subministrament i col·locació de senyaletica per a replans d'escala (baixos+3) i de
pisos, (8 ut) amb plaques d'alumini rebaixat amb silueta pintada i retolació
d'armaris i registres de planta de telecomunicacions.
1

1,00

AMIDAMENT TOTAL
19

04

Ut

1,00

Penjador tovalloles de bany

16,00

Subministrament i instal·lació de penjador per a tovalloles de bany de metall cromat
ref. 816700001, fixat mecànicament model twin de ROCA
lateral dutxes 2 ut per pis

2

8

16,00

AMIDAMENT TOTAL
19

05

Ut

16,00

Penjador tovalloles lavabo

6,00

Subministrament i instal·lació de penjador per a tovalloles de lavabo d'anella de
metall cromat Ø200 mm. Ref. 816711001 , fixat mecànicament model twin de
ROCA
lateral lavabo 1 ut per pis

1

6

6,00

AMIDAMENT TOTAL
19

06

Ut

6,00

Porta rotllos de paper de bater

6,00

Subministrament i instal·lació de porta rotllos per a paper higienic de metall cromat
ref. A816712001, fixat mecànicament model twin de ROCA
lateral lavabo 1 ut per pis
AMIDAMENT TOTAL

1

6

6,00
6,00

19

07

Ut

Seient d'acer inox i taulell fenòlic amb potes a paret per a dutxa

2,00

Subministrament i col·locació de seient abatible mural NOFER d'acer inox setinat
AISI 304 i seient de taulell fenòlic de color blanc, amb estructura de potes a paret,
de dimensions amb seient desplegat de 340altx455amplex410fons mm, i amb
seient plegat de 540altx456amplex145fons mm.
DutxesPB minusvàlits

2

2,00

AMIDAMENT TOTAL
19

08

Ut

2,00

Barra en escaire fixa d'inox. De 60 cm lateral dutxa

2,00

Subministrament i col·locació de barra de recolzament fixa en escaire NOFER
d'acer inox setinat AISI 304, lateral dutxa, posició reversible esquerra-dreta, de
600 mm de braç horitzontal, 600 mm de braç vertical, Ø32 mm i 1,5 mm de gruix de
paret del tub.Ref.: 15060.S
DutxesPB minusvàlits

2

2,00

AMIDAMENT TOTAL
19

09

Ut

2,00

Barra abatible d'inox. Amb pota de recolzament, lateral vàter

2,00

Subministrament i col·locació de barra de recolzament abatible de gir vertical
NOFER d'acer inox satinat AISI 304, per a lateral vàter, amb pota de recolzament al
terra i porta-rotllos, de 800 mm de longitud, 750 mm d'alçària i Ø32 mm. Ref.:
15206.S
Baters PB minusvàlits

2

2,00

AMIDAMENT TOTAL
19

10

Ut

2,00

Barra recta fixa d'inox. De 60 cm lateral vàter

2,00

Subministrament i col·locació de barra de recolzament fixa recta NOFER d'acer
inox satinat AISI 304, per a lateral vàter, de 600 mm de longitud i Ø 32 mm. Ref.:
15054.60.S
Baters PB minusvàlits

2

2,00

AMIDAMENT TOTAL

2,00

TOTAL CAPÍTOL 19 Varis

Seguretat i salut

20
20

01

PA

Seguretat i Salut s/ pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut

1,00

Seguretat i Salut s/. l'Estudi de Seguretat i Salut
1
AMIDAMENT TOTAL
TOTAL CAPÍTOL 20 Seguretat i Salut

1,00
1,00

REFORMA, CONDICIONAMENT I REHABILITACIÓ D'EDIFICI DE 8 HABITATGES I ELEMENTS COMUNS AL CARRER FLORIT 44 de Sabadell
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Portam i fusteria interior

11

Mobiliari de cuina i equipament

12

Sanitaris i aixetes

13

Instal·lacions de fontaneria

14

Instal·lacions d'electricitat

14,1

Instal·lació fotovoltaica

15

Instal·lacions de Telecomunicacions i porter electrónic

16

Instal·lacions contraincendis

17

Pintura

18

Jardineria

19

Varis

20

Seguretat i salut

Nº

TOTAL PRESSUPOST

CONTROL DE QUALITAT

FULL RESUM CONTROL DE QUALITAT
ARQUITECTE
Nom: RICARD PERICH I DURAN

Nº col.legiat: 11331-1
NIF:39029010B
Nom: EDUARD FREIXAS I CORONAS
Nº col.legiat: 26938-7
NIF:33899219W
Domicili: CARRER BLASCO DE GARAY, 17 08202 SABADELL

PROMOTOR
Nom: HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL SA
Domicili: CARRER BLASCO DE GARAY, 17
Telf: Representant: 93 745 79 10

NIF A08233991
C.P- 08202

DADES DE L'OBRA
Descripció de les obres:
REHABILITACIÓ EDIFICI D’HABITATGES
Emplaçament: CARRER FLORIT,44
C.P-08208
Autors del projecte: Ricard Perich i Eduard Freixas.
Director de l'obra: Ricard Perich i Eduard Freixas.
Director de l'execució de l'obra: Joaquim Cornet, David Onieva

SABADELL
Titulació: arquitectes
Titulació: arquitectes
Titulació: arq. tècnics

PROCÉS CONSTRUCTIU:
-MOVIMENT DE TERRES
-FONAMENTS
-ESTRUCTURES
-FUSTA
-FORMIGÓ
-ACER
-FÀBRICA
-PREFABRICATS
-COBERTES
-TANCAMENTS EXTERIORS
-TANCAMENTS INTERIORS
-IMPERMEABILITZACIONS
-AÏLLAMENTS
-ACABATS VERTICALS I SOSTRES
-PAVIMENTS

-ELEMENTS PRACTICABLES
-ELEMENTS DE PROTECCIÓ
INSTAL.LACIONS:
-SANEJAMENT
-CALEFACCIÓ
-ELECTRICITAT
-GAS
-ACS
-PROTECCIÓ AL FOC
-PARALLAMPS
-TELECOMUNICACIONS
-APARELLS ELEVADORS
-ALTRES

L'avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves s'estima provisionalment en 100€
Lloc i data a Sabadell, el 6 de maig de 2019
Els arquitectes

El promotor

RICARD PERICH I DURAN/EDUARD FREIXAS I CORONAS
arquitectes

DECRET 375/88 CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS
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REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

REHABILITACIÓ EDIFICI AÏLLAT DE PLANTA BAIXA I TRES PLANTES PIS

Municipi :

SABADELL

CARRER FLORIT, 44. CAN PUIGGENER.
Comarca :

VALLÈS OCCIDENTAL

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

t

0,00 m

3

Destí de les terres i materials d'excavació
és residu

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
no

abocador

si

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

0,000

0,512

0,000

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

0,000

0,082

0,000

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

definir altres:

-

0,000

-

0,000

altre material 1

0,000

0,000

0,000

0,000

altre material 2

0,000

0,000

0,000

0,000

obra de fàbrica

totals d'enderroc

0,7556

Volum aparent

3
0,00 m

0,7544

0,00 t

Residus de construcció
Codificació res
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quantitats
codificació

Ordre MAM/304/2

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

Pes/m2

Volum aparent/m2

Pes

(tones/m2)

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
10,3983

0,0896

10,8445

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

4,4354
4,4148
0,9516
0,4755
0,1211

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

4,9277
3,1539
1,4287
1,1768
0,1574

0,0380

0,5166

0,0285

3,4542

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

0,1461
0,1913
0,1005
0,0787

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

0,5448
1,2531
1,4383
0,2179

totals de construcció

3
14,30 m

10,91 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

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar
especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-

-

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
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minimització
gestió dins obra

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

-

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

-

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
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
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

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

0,00 t

0,00 m

Total d'elements reutilitzables

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

Terres per a l'abocador

a altra autoritzada
0,00
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
4,41
40
4,44
2
0,08
1
0,15
1
0,00
0,50
0,10
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

si

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp

si

si

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

No especials Contenidor per Vidre

* 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.
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gestió fora obra
pressupost

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

-

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
tipus de residu
gestor

CONSTRUCCIÓ I RUNES

PEDRERA
VALLSALLENT

adreça

codi del gestor

CARRETERA C-1415
PK-24.9

E-1222.11

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 :

12,00
5,00

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

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

3

La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu

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

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

4,00
15,00
0

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

5,00
70,00

*
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

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Classificació
3
12,00 €/m

Transport

Valoritzador / Abocador

3
5,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

3
5,00 €/m

0,00
runa neta

Construcció

70,00 €/m3

0,00

m3 (+35%)

runa bruta
3

15,00 €/m3

4,00 €/m

4,26

51,09

21,29

17,03

-

Maons i ceràmics

6,65

-

33,26

-

99,78

Petris barrejats

1,93

-

9,64

-

28,93

Metalls

0,29

-

1,47

-

4,41

Fusta

0,74

-

3,68

-

11,03

Formigó

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

1,69

-

8,46

-

25,38

Paper i cartró

1,94

-

9,71

-

29,13

Guixos i no especials

1,80

-

9,01

-

27,02

-

-

-

Altres

0,00

0,00

Perillosos Especials

0,00

0,00

51,09

0,00

100,00

17,03

225,68

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 :

393,81 €

3

14,30 m

910,75 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 fust

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

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

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . 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

-

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
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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.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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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

10,91 T

Total construcció i enderroc (tones)

9,82 T

10,00 %

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 SABADELL
Càlcul de la fiança
Residus d'excavació *
Residus de construcció i enderroc *

0 T

11 euros/T

0,00 euros

9,82 T

11 euros/T

108,02 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança **

9,8 Tones
150,00 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT – FLORIT 44 SABADELL

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
REFORMA, CONDICIONAMENT I REHABILITACIÓ DE
8 HABITATGES i ELEMENTS COMUNS
FLORIT 44 SABADELL

1

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT – FLORIT 44 SABADELL

ESTUDI DE SEGURETAT
A. MEMÒRIA
B. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
C. PLÀNOLS
D. AMIDAMENT I PRESSUPOST
E.

ANNEX:
 NTP 634 – APARELLS ELEVADORS
 NTP 1015 – BASTIDES TUBULARS

2

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT – FLORIT 44 SABADELL

A. MEMÒRIA
1. ANTECEDENTS
Els Arquitectes

RICARD PERICH I DURAN

Nº colꞏlegiat

11.331-1

EDUARD FREIXAS I CORONAS

26.938-7

en aplicació del Reial Decret 1627/1997 que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en
les obres de Construcció i per :
Promotor HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL
Domicili
BLASCO DE GARAY, 17
Província BARCELONA
Municipi: SABADELL

NIF

A08233991

Codi

08202

Redacta l’Estudi de Seguretat i Salut que s’adjunta:
Detall:

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER LA REFORMA, CONDICIONAMENT I
REHABILITACIÓ DE 8 HABITATGES i ELEMENTS COMUNS

Emplaçament:

CARRER FLORIT, 44

Província:

Barcelona

Municipi:

SABADELL

Codi Postal:

08208

Aquest Estudi de Seguretat i Salut, quedarà integrat en el projecte tècnic
2. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
El present Estudi de Seguretat i Salut desenvolupa la problemàtica especifica de seguretat d’obres de
reparació parcial d’un edifici d’habitatges, i es tracta d’acord amb allò que disposa el Reial Decret
1627/1997 de 24 d’octubre de 1997, i en concret a l’article 4 d’aquest Reial Decret.
El present estudi proposa potenciar els aspectes preventius en l’execució de l’obra, per això s’han
d’evitar les accions o situacions perilloses per falta de mitjans o imprevisió.
És important doncs:


Detectar a temps els riscos que es deriven de les pròpies activitats de l’obra



Evitar tècniques de treball que ho redueixin al màxim.



Preveure mitjans de control per adaptar en cada moment les mesures de seguretat necessàries



Interessar a tothom que intervingui en l’obra per que participi de la consecució dels objectius
previstos mitjançant la informació i informació.

Per això es redacta el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut amb la finalitat d’establir les actuacions
per que tots els treballs que es realitzin en aquesta obra impliquin els menors riscos possibles, que
poguessin produir malalties professionals i accidents de treballs.
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3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS


Parts de l’edifici sobre les quals s’actua: Habitatges, elements comuns interiors, coberta i façana



Superfície construïda: 807’15 m²



Pressupost d’execució material: 336.581,55 €



Nombre màxim de treballadors previstos: 8 treballadors



Inici de les obres: SETEMBRE 2019



Termini d’execució: 9 MESOS

Per les feines a la façana accessibles (baranes balcons i paviments) es treballarà des de l’interior de
l’edifici i s’utilitzarà una plataforma elevadora per els no accessibles (reparació de cantells de balcones i
cornisa, cosit de fissures, pintat de paraments arrebossats...
Els treballs a la coberta seran de treballs de manteniment i conservació. Alhora que es realitzarà una
claraboia d’accés
L’àmbit del projecte es centra a la rehabilitació de l’interior dels 8 habitatges existents així com dels
espais comuns. També dels punts de la façana de l’edifici per garantir tots els aspectes de seguretat
lligats a l’estabilitat dels components constructius d’aquesta, i atendre els punts de correcte manteniment
dels components de la pell de l’edifici.
L’àmbit de la intervenció es centrarà en aconseguir el COMPLIMENT DELS REQUISITS MÍNIMS
D’HABITABILITAT i en millorar L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (senyalat en negreta a les diferents
partides).
ASPECTE INTERIOR. Es netejarà tot l’interior de l’habitatge, així com la superfície exterior de la galeria.
Es pintarà tot l’interior així com portes de fusta interiors després d’arreglar-les puntualment. Es
colꞏlocaran sòcols de resines sintètiques i s’abrillantarà de nou el paviment existent.
INSTALꞏLACIONS. Es revisarà la instalꞏlació elèctrica. S’executarà un trasdossat de tancament amb
estructura de 48mm de cartró guix a la zona on està instalꞏlat el comptador elèctric i la caixa de protecció.
S’incorporarà presa antena de TV i es comprovarà el funcionament del telèfon i intèrfon.
Es farà nova la instalꞏlació d’aigua calenta sanitària. S’eliminarà el gas dels habitatges. Es colꞏlocarà
acumulador elèctric per escalfar l’ACS. Es refarà instalꞏlació aigua amb tubs de polietilè convenientment
aïllats. Es colꞏlocaran aixetes noves.
Es sanejarà la cuina, es canviarà tot el mobiliari existent, reposant armaris i refent taulell. Colꞏlocant
placa vitroceràmica, forn per cuinar i extractor d’aire. Es trasdossarà amb cartró guix i estructura de
48mm la paret del moble, per poder passar instalꞏlacions. S’enrajolarà entre la superfície de cuinar i els
armaris alts.
Els banys també es deixaran en correcte estat de funcionament. Trasdossarem el tancament que
recolzen els aparells per passar instalꞏlacions. Es canviaran aparells sanitaris, en netejaran enrajolats, es
canviaran peces deteriorades.
ESPAIS COMUNS. S’actuarà als espais comuns arranjant els aspectes relacionats amb les instalꞏlacions
i els acabats. La porta d’accés d’acer, s’adaptarà a les noves condicions. Es canviaran els vidres i
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fusteries existents de les obertures de façana, també a les finestres que ilꞏluminen l’escala interior.
L’escala actual es sanejarà, adaptant les baranes i el passamà existent de fusta, a la nova situació de la
conducció dels serveis comuns (electricitat, telecomunicacions i aigua). En tots aquests temes s’hi
actuarà amb més o menys mesura depenent de l’estat de conservació actual.
MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. A nivell de millora de l’envoltant tèrmica dels habitatges, es
substituirà les finestres existents per finestres d’alumini i amb vidres dobles amb càmera d’aire de tipus
climalit. Es colꞏlocarà un trasdossat interior de cartró - guix amb aïllament tèrmic tipus llana de roca de
50mm en tots els tancaments de façana. Es prendrà especial cura amb l’aïllament de les caixes de
persiana per evitar el pont tèrmic.
Les fases d’obra que componen el projecte, són els que s’enumeren a continuació:


MOVIMENT DE TERRES



ENDERROCS



RETIRADA DE RUNA



TREBALLS AMB AMIANT



TREBALLS PER REHABILITACIÓ D’UNA FAÇANA DES D’UNA BASTIDA TUBULAR



TREBALLS EN ALÇADA DES D’UNA PLATAFORMA ELEVADORA



TREBALLS A COBERTA



RAM DE PALETA



TREBALLS AMB CARTRÓ-GUIX LAMINAT



PAVIMENTS



ACABATS



FUSTERIES I SERRALLERIA



INSTALꞏLACIONS

4. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA.
L’article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en
l’art. 15è de la “Ley de Prevención de 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 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 mitjans auxiliars.



El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instalꞏlacions i
dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin
afectar a la seguretat i salut dels treballadors.



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.
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L’emmagatzematge i l’eliminació 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 i treballadors autònoms.



Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l’obra
o a prop de l’obra.

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



Substituir 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 colꞏlectiva a la individual.



Donar les degudes instruccions als treballadors.



L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en el 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 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 adoptarse quan 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 de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte als socis,
l’activitat dels quals consisteix en la prestació del seu treball personal.

5. PLA DE CIRCULACIÓ A L’OBRA ( PERSONAL, MAQUINÀRIA, MATERIALS)
Veure plànols
5.1.

ABANS DE L’INICI DE LES OBRES
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Es protegirà l’entorn on treballi la cistella mitjançant tanques i s’impedirà l’accés a qualsevol persona
aliena a l’obra. Es realitzarà un pas protegit amb tanques per la circulació de vianants.



Es protegirà tota la zona on sigui possible la caiguda de cascots.



Durant la fase de repicats hi haurà un operari a peu de carrer avisant als vianants i vehicles que
passin a prop del radi d’acció de la bastida.



Quan s’acumuli runa a la via pública, es recollirà immediatament, per evitar caigudes al mateix nivell
dels vianants.



A peu d’obra de la parcelꞏla, hi haurà el subministrament d’aigua i el subministrament elèctric.

5.2. DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA.
 Per utilitzar la cistella elevadora s’haurà d’inspeccionar per detectar possibles defectes que puguin
afectar a la seguretat.


Per la realització del treballs anteriorment descrits s’utilitzarà els equips de protecció personal
necessaris i adequats per cada una de les tasques.

Conduccions de serveis pròxims a l'obra i als accessos immediats
Hi ha línies elèctriques aèries que afecten la construcció?:

SÍ

NO

6. ANÀLISI DELS RISCOS I MESURES PREVENTIVES

6.1

MOVIMENT DE TERRES
Excavació de rases i pous
Relació de riscos i la seva avaluació:
Un cop replantejades les rases d'excavació, es realitzaran els treballs propis d’excavació de
les rases mitjançant la maquinària prevista, fins arribar a la cota d'excavació exigida pel
projecte a realitzar.
Risc

Probabilitat

Conseqüències

Mitjana

Lleugerament nociu Tolerable

Mitjana

Nociu

Moderat

- Despreniments de terres.

Baixa

Nociu

Tolerable

- Atropellament de persones.

Baixa

Extremadament
nociu

Moderat

Extremadament
nociu

Important

Nociu

Tolerable

- Caiguda de persones al mateix
nivell.
- Caigudes de persones a l’interior
de la rasa.

- Bolcada, xoc i falses maniobres de
Mitjana
la maquinària d’excavació.
- Interferències amb conduccions
Baixa
subterrànies.
- Distorsió dels fluxos de trànsit
habituals.

Qualificació

Mitjana

Lleugerament nociu Tolerable

- Projecció de fragments o pertícules Mitjana

Lleugerament nociu Tolerable
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-Caiguda d’objectes en manipulació.
-Trepitjades sobre objectes.
-Ambient polvigent
- Exposició al soroll.

Mitjana

Nociu

Moderat

Mitjana

Nociu

Moderat

Mitjana

Nociu

Moderat

Mitjana

Nociu

Moderat

Mesures preventives i proteccions colꞏlectives:
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de
les tasques. Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Es limitarà l’accés a la zona de treball, tancant-la i senyalitzant-la
correctament. Es separarà el trànsit de vehicles i d’operaris.
Els emmagatzematges es faran sempre en zones senyalitzades i totalment vallades.
El personal disposarà de formació en manipulació de càrregues. No se sobrepassarà una
càrrega de 25Kg per persona. Abans de l’inici dels treballs, es consultaran els plànols de
serveis prèviament solꞏlicitats a les diferents companyies.
L’excavació s’iniciarà sempre amb petita maquinària, i quan es localitzin senyals d’avís
d’instalꞏlacions, es continuarà amb l’excavació manualment. Solament es podrà utilitzar
maquinària sobre rodes quan els serveis es trobin totalment localitzats.
El personal que ha de treballar en aquesta obra a l'interior de les rases coneixerà els riscos
als que pot estar sotmès.
L'accés i sortida d'una rasa s'efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada a la part
superior de la rasa i es farà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de
càrregues. L'escala sobresortirà
1.00 m per sobre de la vora de la rasa.
Es disposarà una escala per cada 30 m de rasa oberta o fracció de valor, que haurà d'estar
lliure d'obstrucció i correctament travada transversalment.
Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra a fi de detectar possibles esquerdes o
moviments del terreny.
Quedaran prohibits els aplecs a una distància inferior als 2.00 m, de la vora d'una rasa.
S’entibarà en rases de més de 60 cm. de profunditat.
Es revisarà l'estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en què rebre
empentes exògens per proximitat de camins, transitats per vehicles.
Es revisarà l'estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos on s'estableixin
talls amb ús de martells pneumàtics, compactacions per vibrador o pas de maquinària per al
moviment de terres.
Quan hagi calgut estintolar, abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà diàriament els
estintolaments, tensant estampidors fluixos, especialment després de la pluja o gelades, així
com en tornar de dies de descans.
S’ha d’extremar la vigilància de talussos durant les operacions d’entibat i desentibat en
prevenció d' esfondraments del terreny. Els elements de l'apuntalament no podran utilitzar-se
com mitjans per enfilar, pujar o baixar per les excavacions.
Els elements de l'apuntalament no s'utilitzaran per donar suport instal ꞏ lacions, conduccions
o qualsevol altre element.
En finalitzar la jornada o en interrupcions llargues, es protegiran les boques de les rases de
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profunditat major de 1.30 m amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent.
Quan es prevegi el pas de vianants o vehicles costat de la vora de l'excavació, es disposaran
ta nques mòbils que s'ilꞏluminin cada 10 metres.
Les boques de les rases estaran convenientment protegides, mitjançant baranes de protecció
de 0,90 m. d'alçada i un sòcol que impedeixi la caiguda de materials.
Els amples de les rases compliran els mínims establerts per garantir la seguretat.
S'assenyalarà acústicament la maquinària en moviment.
Caldrà ilꞏluminació adequada de seguretat.
Es col locarà les passarel les de trànsit amb baranes.
En rases de profunditat major de 1,30 metres, sempre que estiguin els operaris treballant al
seu interior, es mantindrà un vigilància a l'exterior, que a més d'ajudar a la feina donarà la veu
d'alarma en cas d'emergència.
Equips de protecció individual:
-Casc de seguretat.
-Roba de treball reflectant.
-Guants de cuir.
-Calçat de seguretat.
-Armilla reflectant.
-Ulleres de seguretat antiprojeccions.
-Protectors auditius.
-Roba impermeable per temps plujós.
-Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable.

Rebliment i compactació de rases
Relació de riscos i la seva avaluació:
En aquesta unitat d'obra s'inclouen les operacions de reblert de rases i les proves de servei, és a
dir:
• Rebliment de la rasa amb sorra, retacant en primer lloc els laterals del tub per evitar la seva
aixafament.
• Rebliment de la rasa, per tongades de 20 cm, amb terra exempta d'àrids majors de 8 cm i
piconada.
• En els 50 cm superiors s'aconseguirà una densitat seca del 100% de l'obtinguda en l'assaig
Pròctor Normal i del 95% a la resta del reblert.

Risc

Probabilitat

Conseqüèncie
Qualificació
s

- Sinistres de vehicles per excés de
càrrega o mal manteniment.

Baixa

Extremadament Moderat
nociu

- Caigudes de material des de les
caixes dels vehicles.
- Caigudes de persones des de les
caixes o carrosseries dels vehicles.
- Interferències entre vehicles
per falta de direcció o

Mitjana

Nociu

Moderat

Baixa

Nociu

Tolerable

Mitjana

Nociu

Moderat
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senyalització en les maniobres.
Extremadam
ent nociu
Extremadam
ent nociu

Moderat

Mitjana

Nociu

Moderat

Mitjana

Nociu

Moderat

- Vibracions sobre les persones.

Mitjana

Nociu

Moderat

- Soroll ambiental.

Mitjana

Nociu

Moderat

- Atropellament de persones.

Baixa

- Bolcada de vehicles durant
descàrregues en sentit de retrocés.
- Accidents per conducció en
ambients pulverulents de poca
visibilitat.
- Accidents per conducció sobre
terrenys entollats, sobre fangars.

Baixa

Moderat

Mesures preventives i proteccions colꞏlectives:
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de
les tasques. Es limitarà l’accés a la zona de treball, tancant-la i senyalitzant-la correctament.
Es separarà el trànsit de vehicles i d’operaris.
Els emmagatzematges es faran sempre en zones senyalitzades i totalment vallades.
El personal disposarà de formació en manipulació de càrregues. No es sobrepassarà una
càrrega de 25Kg per persona.
Tot el personal que manegi els camions, dúmper, (piconadores, o compactadores), serà
especialista en el maneig d'aquests vehicles, estant en possessió de la documentació de
capacitació acreditativa.
Tots els vehicles seran revisats periòdicament (segons vostè prescrigui) especialment en els
òrgans d'accionament pneumàtic, quedant reflectits les revisions en el llibre de manteniment.
Es prohibirà sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que portaran
sempre escrita de forma llegible.
Tots els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament la "Tara" i la
"Càrrega màxima".
La circulació de vehicles es realitzarà a un màxim d'aproximació a la vora de l'excavació no
superior als 3.00m per a vehicles lleugers.
Quedarà prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció i / o en nombre
superior als seients existents en l'interior.
Cada equip de càrrega per replens serà dirigit per un cap d'equip que coordinarà les
maniobres. Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes de camió, per evitar les
polsegueres.
Es senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles a l'interior de l'obra per evitar les
interferències. S'instalꞏlarà a la vora dels terraplens d'abocament, sòlids topalls de limitació
de recorregut per l'abocament en retrocés. Totes les maniobres d'abocament en retrocés
seran dirigides pel (Capatàs, cap d'equip, encarregat...).
Es prohibirà la permanència de persones en un radi no inferior als 5m voltant de les
compactadores i piconadores en funcionament.
Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per a les operacions de reple i compactació seran
dotats de botzina automàtica de marxa cap enrere.
Es senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant els senyals normalitzats de "Perill
indefinit", "Perill sortida de camions" i "STOP".
Els vehicles de compactació i piconat aniran proveïts de cabina de seguretat de protecció en
cas de bolcada. Els vehicles utilitzats estaran dotats de la pòlissa d'assegurança amb
responsabilitat civil ilꞏlimitada. S'establiran al llarg de l'obra els rètols divulgatius i
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senyalització dels riscos propis d'aquest tipus de treballs.
Els conductors de qualsevol vehicle proveït de cabina tancada queden obligats a utilitzar el
casc de seguretat per abandonar la cabina a l'interior de l’obra.
Equips de protecció individual:
-Casc de seguretat.
-Roba de treball reflectant.
-Guants de cuir.
-Calçat de seguretat.
-Armilla reflectant.
-Ulleres de seguretat antiprojeccions.
-Roba impermeable per temps plujós.
-Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable.
Cates
Relació de riscos i la seva avaluació:
Obertura de forats en vorera i/o calçada per localitzar tubulars o altres serveis com així
també reparar tubs d’instalꞏlacions semafòriques.
P

- Caiguda de persones al mateix nivell. Mitjana

Conseqüèncie
Qualificació
s
Lleugerament Tole rable
nociu

- Caigudes de persones a l’interior de
la rasa.

Mitjana

Nociu

Mod erat

- Despreniments de terres.

Baixa

Nociu

Tole rable

- Atropellament de persones.

Baixa

Extremadam
ent nociu

Mod erat

- Bolcada, xoc i falses
maniobres de la maquinària
d’excavació.

Mitjana

Extremadam
ent nociu

Impo rtant

- Interferències amb conduccions
subterrànies.

Baixa

Nociu

Tole rable

- Distorsió dels fluxos de trànsit
habituals.

Mitjana

Lleugerament
nociu

Tole rable

- Projecció de fragments o partícules.

Mitjana

Tole rable

- Caiguda d’objectes en manipulació.
- Trepitjades sobre objectes.
- Ambient polvigen.
- Exposició al soroll.

Mitjana
Mitjana
Mitjana
Mitjana

Lleugerament
nociu
Nociu
Nociu
Nociu
Nociu

Risc

Probabilitat

Mod erat
Mod erat
Mod erat
Mod erat

Mesures preventives i proteccions colꞏlectives:
Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de
les tasques. Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.
Abans de l’inici dels treballs, es consultaran els plànols de serveis prèviament solꞏlicitats a les
diferents companyies.
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L’excavació s’iniciarà sempre amb petita maquinària, i quan es localitzin senyals d’avís
d’instalꞏlacions, es continuarà amb l’excavació manualment.
El personal que ha de treballar en aquesta obra a l'interior de les rases coneixerà els riscos
als que pot estar sotmès.
Quan els vehicles circulin en direcció al tall, la zona delimitada ampliarà aquesta direcció en
dues vegades la profunditat del tall i no menys de 4.00 m quan s'adopti una senyalització de
reducció de velocitats.
L'accés i sortida d'una rasa s'efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada a la part
superior de la rasa i es farà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de
càrregues. L'escala sobresortirà
1.00 m per sobre de la vora de la rasa.
Es disposarà d’una escala per cada 30 m de rasa oberta o fracció de valor, que haurà d'estar
lliure d'obstrucció i correctament travada transversalment.
Abans de l' inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra a fi de detectar possibles esquerdes o
moviments del terreny. Quedaran prohibits els aplecs a una distància inferior als 2.00 m, de la
vora d'una rasa.
Es entibarà en rases de més de 60 cm. de profunditat.
Es revisarà l'estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en què rebre
empentes exògens per proximitat de camins, transitats per vehicles.
Es revisarà l'estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos on s'estableixin
talls amb ús de martells pneumàtics, compactacions per vibrador o pas de maquinària per
al moviment de terres.
Quan hagi calgut estintolar, abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà diàriament els
estintola ments, tensant estampidors fluixos, especialment després de la pluja o gelades, així
com en tornar de dies de descans.
S’extremarà la vigilància de talussos durant les operacions d’entibat i desentibat en prevenció
d'esfondraments del terreny.
Els elements de l'apuntalament no podran utilitzar-se com mitjans per enfilar, pujar o baixar per
les excavacions.
Els elements de l'apuntalament no s'utilitzaran per donar suport instalꞏlacions, conduccions o
qualsevol altre element. En finalitzar la jornada o en interrupcions llargues, es protegiran les
boques de les rases de profunditat major de 1.30 m amb un tauler resistent, xarxa o element
equivalent.
Quan es prevegi el pas de vianants o vehicles costat de la vora de l'excavació, es
disposaran tanques mòbils que s'ilꞏluminin cada 10 metres.
Les boques de les rases estaran convenientment protegides, mitjançant baranes de protecció d e
0,90
m. d'alçada i un sòcol que impedeixi la caiguda de materials.
Els amples de les rases compliran els mínims establerts per garantir la seguretat.
S'assenyalarà acústicament la maquinària en moviment. Ilꞏluminació adequada de
seguretat. Es colꞏlocarà les passarelꞏles de trànsit amb baranes.
En rases de profunditat major de 1,30 metres, sempre que estiguin els operaris treballant al
seu interior, es mantindrà un vigilància a l'exterior, que a més d'ajudar a la feina donarà la
veu d'alarma en cas d'emergència.
Neteja i ordre en l'obra.
En cas de trencament d’un servei s’avisarà de forma immediata a la companyia afectada
perquè aquesta indiqui les mesures a adoptar.
Es limitarà l’accés a la zona de treball, tancant-la i senyalitzant-la
correctament. Es separarà el trànsit de vehicles i d’operaris.
Els emmagatzematges es faran sempre en zones senyalitzades i totalment vallades.
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El personal disposarà de formació en manipulació de càrregues. No es sobrepassarà una
càrrega de 25Kg per persona.
Equips de protecció individual:
-Casc de seguretat.
-Roba de treball reflectant.
-Guants de cuir.
-Calçat de seguretat.
-Armilla reflectant.
-Ulleres de seguretat antiprojeccions.
-Protectors auditius.
-Roba impermeable per temps plujós.
-Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable.
6.2 ENDERROCS
Relació de riscos i la seva avaluació:
Riscos

Probabilitat Gravetat

Avaluació del
Risc
MOLT GREU CRÍTIC
GREU
ELEVAT
MOLT GREU ELEVAT
GREU
ELEVAT
GREU
ELEVAT
LLEU
MEDI
GREU
BAIX
LLEU
BAIX
LLEU
BAIX
LLEU
ÍNFIM
GREU
BAIX
MOLT GREU ELEVAT
LLEU
BAIX
GREU
MEDI
MOLT GREU MEDI
GREU
BAIX
LLEU
ÍNFIM
GREU
BAIX
LLEU
MEDI
GREU
MEDI
GREU
MEDI

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
19.-Exposició a radiacions.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
22.-Causats per éssers vius.
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.
26.-O.R.: manipulació de materials tallants.
27.-Malalties causades per agents químics.
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
ALTA
MÈDIA
ALTA
ALTA
ALTA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA

OBSERVACIONS
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres.
(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador.
(16) Risc degut al contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per errades d’aïllament
a les màquines.
(17 i 27) Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic.
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper” i del martell rompedor i risc
causat pel nivell de soroll.
Mesures preventives i proteccions colꞏlectives:
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El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, així
com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major
seguretat possible.
Abans de la demolició :









L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi la
calçada s’haurà de demanar permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat convenientment amb els
senyals de seguretat vial corresponents.
Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la colꞏlocació de
marquesines, xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda d’objectes
cap a fora del solar.
S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb marquesines,
etc.
S’instalꞏlaran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la formació
de pols durant la realització dels treballs.
S’instalꞏlarà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta sensibilitat (30
m A) per a l’alimentació de sortida de llum i dels diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la
maquinària elèctrica (muntacàrregues).
Si cal, s’instalꞏlarà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, per evitar la
projecció d’enderrocs. En la part inferior de la bastida es colꞏlocarà la marquesina. en cas que la
bastida envaeixi la vorera s’haurà de construir un pòrtic per facilitar el pas als vianants.
Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran sobre dels
respectius contenidors, que es retiraran periòdicament mitjançant camions.
Es dotarà l’obra d’instalꞏlacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la senyalització
de seguretat en el treball necessària.

Durant la demolició :













L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició es
realitzi al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat
d’elements que s’abatin o es tombin.
En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l’operari
haurà d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, guiats per sirgues o
cables en posició horitzontal, adequadament ancorats en tots dos extrems.
Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat l’alçada sigui
superior a 6 metres, s’instalꞏlarà en aquesta cara, una bastida o altre dispositiu equivalent per evitar
la caiguda dels treballadors.
Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior als 6 metres,
s’establirà la bastida per ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà de fer generalment llençant
les runes cap a l’interior de l’edifici que s’estigui demolint.
Cap operari es colꞏlocarà damunt d’un mur a enderrocar.
En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instalꞏlar les corresponents
baranes de seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal com a nivell vertical.
Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega mitjançant
rampes, tremuges, transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar les runes des de dalt.
L’abatiment d’un element es realitzarà tot i permeten el gir, però no així el desplaçament dels seus
punts de recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia de recolzament de
l’element que permeten el descens d’una manera lenta.
En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada.
Les zones de treball hauran d’estar suficientment ilꞏluminades.
S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o
altres sistemes instalꞏlats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la jornada, deixar l’obra neta i
endreçada.
No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i suports,
propis o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran runes sobre de les
bastides.
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En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el vent, les
condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament.
Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser
afectades per aquestes.
Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants colꞏlocades braç a
braç, tancant la totalitat d’aquesta zona.
Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic.
A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en tot
moment casc, botes de seguretat i granota de treball.
En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar al
treballador, aquest emprarà guants de cuir.
En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els
treballadors hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a les
vies respiratòries.
En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar ulleres
de protecció contraimpactes mecànics.
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos possible,
l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons).
En cas de tall de bigues metàlꞏliques mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents
proteccions oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal.
Es marcarà en la parcelꞏla el recorregut els camions pel seu interior i es destinarà un lloc de facil
acces tant per la descarrega i la carrega de la runa.
No s’acumularà un pes excessiu de runa sobre cap del forjats, i no deixarà al final de la jornada runa
acumulada en el lloc on s’hagi treballat, es portarà als contenidors. Es farà separació de materials en
diferents contenidors.
Deixar netes les zones de pas de qualsevol resta d’obra. Els materials sobrants, procedents dels
enderrocs s’arreplegaran amb suficient distància de les zones de circulació i treball. Es retiraran els
elements punxants o tallants que en sobresurtin.
S’han de preveure portes d’accés independents per a vehicles i persones, que s’han de poder tancar
perfectament un cop acabada la jornada laboral
Protecció de la pols produïda per la demolició mitjançant la colꞏlocació de lones i mullant les
superfícies a enderrocar
S’ha de tenir cura de l’estabilitat i la continuïtat dels conductes verticals d’evacuació de runa.
Tots els forats, tan verticals com horitzontals, estaran protegits amb baranes rígides de 0.90m
d’alçada, amb protecció intermèdia i entornpeu, que siguin capaç de suportar una empenta
tangencial de 150 kg/ml
Estintolaments i apuntalaments sempre que calgui i/o a ordres de la D.F

Després de la demolició :


Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació per observar les
possibles lesions que s'hagin pogut produir durant l’enderrocament.

Equips de protecció individual:


Serà obligatori l’ús de casc i de botes de seguretat, homologades per la UE



És preceptiu l’ús de granota de treball



Guants de treball o antitallada, segons el tipus de treball



Per a treballs d’alçada serà obligatori l’ús de cinturó de seguretat homologat



Ulleres antifragment homologades, quan hi hagi risc de fragments de runa



S’haurà de dotar els treballadors d’altres elements de protecció sempre que les condicions de treball
ho exigeixin, sempre amb conformitat als RD 107/1992(BOE 28/12/92), RD 159/1995(BOE 08/03/95)
i RD 773/1997(BOE 12/06/97)
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6.3 RETIRADA DE RUNA
Relació de riscos i la seva avaluació:


Atropellaments per maquinària



Caiguda de persones al mateix nivell



Caiguda de persones a diferent nivell



Caiguda d’objectes



Caiguda de runa



Esfondraments no controlats



Exposició a vibracions



Generació de pols



Projecció de partícules



Cops i talls



Ambient excessivament sorollós



Sobreesforços per postures incorrectes



Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, etc.)



Cops i ensopegades



Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.



Caiguda de materials, rebots.



Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes.



Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

Proteccions colꞏlectives i mesures preventives:


En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades



Estintolaments i enretirada d’aigües



Planxes en forats horitzontals



Separació de trànsit de vehicles i operaris



No estar en l’àmbit d’acció d’una màquina



Avisadors lluminosos i acústics a la maquinària



Protecció de zones articulades de la maquinària



Cabines amb pòrtics de seguretat



Conservació adequada de vies de circulació

Equips de protecció individual:


Serà obligatori l’ús de casc i de botes de seguretat, homologades per la UE



Botes de seguretat impermeables



Guants de treball o antitallada, segons el tipus de treball



Ulleres antifragment homologades



Proteccions auditives



Cinturó de seguretat



Roba de treball
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S’haurà de dotar els treballadors d’altres elements de protecció sempre que les condicions de treball
ho exigeixin, sempre amb conformitat als RD 107/1992(BOE 28/12/92), RD 159/1995(BOE 08/03/95)
i RD 773/1997(BOE 12/06/97)

6.4 TREBALLS AMB MATERIAL AMB FIBROCIMENT
En els treballs d’execució s’han localitzat algunes tuberies fetes de fibrociment que contenen amiant. Pel
treball amb aquests materials se seguirà la normativa REAL DECRETO 396/2006, de 31 de març i el seu
desplegament reglamentari autonòmic.
Relació de riscos i la seva avaluació:
A més dels riscos dels treballs propis de l’enderroc i de la retirada de materials i runa, cal afegir el risc de
contacte amb amiant. La principal via d'entrada de l'amiant és la via respiratòria. Les fibres d'amiant, per
les seves característiques aerodinàmiques, mida petita i forma allargada, poden romandre en suspensió
en l'aire el temps suficient, perquè representin un risc respiratori. Igualment, poden adherir-se a la roba ia
la pell i desprendre posteriorment amb el consegüent risc d'inhalació. L'exposició a l'amiant pot ocasionar
de malalties irreversibles.
Proteccions colꞏlectives i mesures preventives:
Es tindrà especial precaució en la retirada del fibrociment. El mètode de treball tindrà com a principal
objectiu evitar l'alliberament de pols amb fibres d'amiant a l'ambient a fi de protegir la salut dels propis
treballadors i la població en general.
La gestió dels residus que continguin amiant s'ha de fer segons la normativa específica per a aquest
element. Les plaques i peces retirades es dipositaran amb cura, degudament senyalitzades amb el
senyal d'amiant, sense deixar-les caure en alçada, evitant el trencament de les mateixes i l'aixecament
de pols.
És necessari que l’empresa que realitzi aquestes feines estigui inscrita en el RERA i que disposi de Pla
de Treball Genèric aprovat per l’organisme competent que determina la llei.
En cas que durant el procés d’obra es detectessin més elements de fibrociment que fessin necessari la
redacció d’un Pla de Treball Específic, es tindrà en compte i es presentarà a l’organisme competent,
perquè l’aprovi, aturant el procés de retirada d’aquest material fins que estigui aprovat el pla.
Se seguiran les mesures de protecció definides en el Pla de Treball, però a nivell general s’indiquen les
següents mesures preventives:


Els elements de fibrociment s’impregnaran amb una solució acuosa amb líquid encapsolant.



Pel desmuntatge dels elements que subjecten les peces de fibrociment no s’utilitzaran element
rotatius tallants per evitar que es trenquin les plaques i aixequin pols.



Els elements de fibrociment es desmuntaran i es baixaran de les cobertes amb eslingues i subjectes
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amb grilletes per descendre, per evitar que es trenquin. Estarà totalment prohibit llençar els elements
amb amiant i trencar-los. Caldrà desmuntar-los sencers.


Els elements de fibrociment s’embolicaran en plàstics hermèticament i es dipositaran en abocadors
autoritzats.



Cal retirar l’amiant abans de qualsevol operació d’enderroc.



En cas que es trenqui element de fibrociment caldrà s’humitegeran amb el líquid encapsolant.
S’aspirarà i netejarà la zona on s’ha trencat la placa.



Es netejaran i s’aspiraran totes les zones d’estructura de suport on es recolzaven les plaques o
elements de fibrociment.



Tots els residus que continguin amiant s’etiqueteran degudament.



Els residus es portaran a un abocador autoritzat especialitzat amb aquest tipus de material.



El mètode de treball a aplicar tindrà com a principal objectiu evitar l’alliberament de pols i fibres
d’amiant a l’ambient.



Caldrà que l’empresa especialitzada porti a terme un registre i arxiu de dades de vigilància mèdicolaboral dels treballadors i l’avaluació i control d’ambient de treball en les operacions que impliquin
manipulació d’amiant.



Els treballadors caldrà que tinguin formació específica en aquest tipus de treballs



Els treballs seran dirigits per una persona competent

Equips de protecció individual:


S’utilitzaran màscares autofiltrants degudament certificades per la normativa vigent.



Granotes de treball amb caputxa d’un sol ús, resistents a les esgarritxades, tancades als punys i als
tormells,



Guants de goma de nitril



Botes de goma
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Ulleres tancades



Casc

Tots els materials seran d’un sol ús i es tractaran com indica la normativa.

6.5 TREBALLS PER REHABILITACIÓ D’UNA FAÇANA DES D’UNA BASTIDA TUBULAR
Els treballs en alçada per si sols presenten un risc elevat d’accident, per tant es prendran totes mesures
necessàries per reduir-los o anulꞏlar-los. Cada tipologia de bastida tubular pot suportar una càrrega
màxima total que s’haurà de fer constar en el Pla de seguretat de Contractista. El personal serà
coneixedor d’aquest, estarà especialitzat en treballs en alçada i acostumat a treballar en bastides.
BASTIDES TUBULARS: Amb sistema de muntatge de baranes perimetrals previ a l’accés dels
treballadors al següent nivell.

Relació de riscos i la seva avaluació:
A. BASTIDES



Caiguda de persones a diferent nivell



Caiguda de persones al mateix nivell



Caiguda d'objectes (materials, eines, etc.)



Cops produïts per objectes



Desplom de la bastida



Contactes elèctrics amb línies elèctriques

B. TREBALLS EN FAÇANA



Cops i talls produïts per eines de mà



Afeccions a la pell



Lesions oculars



Generació de pols



Caiguda de persones a diferent nivell



Caiguda de persones al mateix nivell



Caiguda d'objectes (materials, eines, etc.)
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Contactes elèctrics directes



Contactes elèctrics indirectes



Sobreesforços

Proteccions colꞏlectives i mesures preventives
A. BASTIDES

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
 Per damunt d'alçàries de treball superiors als 2m., la bastida ha d'estar prevista de barana
de 0,90 m. d'alçada mínima, amb protecció intermèdia i entompeu, que sigui capaç de
suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml.
 L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60m.
 La distància de separació d'una bastida i la façana no serà superior a 0,30m en previsió de
caigudes. L'accés a les bastides de més de 1,50m. d'alçada es farà mitjançant escales de
mà provistes de recolzador antilliscant al sòl i la seva longitud haurà de sobrepassar al
menys 0,70m. la superfície superior de la plataforma de treball.
 Quan els treballs es facin en paraments de més de 4m. d'alçada a nivell del sòl s'acotarà
l'àrea de treball, es colꞏlocarà el senyal "risc de caiguda d'objectes", segons el Reial decret
485/1997 de 14 d'abril, i serà prohibit el pas per sota de la bastida.
 S'interposaran obstacles aïllants entre el treballador i els cables amb tensió (pantalles,
entubament dels cables). Aquesta tasca és feina d'especialistes.
Bastides de cavallets

 Fins a 3m. d'alçada es podran fer servir bastides de cavallets fixos sense travaments. Per
sobre dels 3m. i fins a 6m. (màxima alçada permesa per aquest tipus de bastides) es faran
servir cavallets armats de bastidors mòbils travats.
 La distància entre cavallets no excedirà de 3,5m per a taulons de 5cm de gruix
 Totes les plataformes que formen la bastida han d'estar subjectades als cavallets per sogalls
i no poden volar més de 0,20m.
 Es prohibeix adossar les bastides a envans o pilastres acabats de fer, ni a qualsevol altre
mitjà de suport fortuït que no sigui el cavallet sòlidament construït.
Bastides tubulars
 Tots els cossos de les bastides tubulars es travaran amb creus de Sant Andreu per
ambdues cares o un sistema equivalent que asseguri l’arriostrament de la pròpia bastida.
 La comunicació entre els diferents nivells i plataformes es farà mitjançant escales
prefabricades integrades.
 Les bastides es recolzaran sobre zones estables, preferentment damunt de soles de fusta.
 Per al muntatge i el desmuntatge de les bastides tubulars es faran servir cinturons de
seguretat i dispositius anticaiguda quan la plataforma superi els 2m d'alçada.
 Bastides sobre rodes:
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 Abans de començar a treballar amb bastides metàlꞏliques sobre rodes es comprovarà que
les rodes estiguin frenades.
 Quan es traslladin, no hi poden haver damunt persones ni materials.
B. TREBALLS EN FAÇANA

 Mesures de protecció inherents als mitjans auxiliars (bastides).
 Evacuació de la runa mitjançant canals d'evacuació.
 No es connectaran cables elèctrics als quadres d'energia sense emprar clavilles masclefamella.
 En els treballs de soldadura, es vigilarà que l'escòria no vagi a parar sobre els vianants ni
faci malbé les xarxes de protecció anticaiguda.
 No es faran treballs de soldadura i oxitall a la vora d'on es facin servir pintures inflamables.
Equips de protecció individual:
A. MUNTATGE/DESMUNTATGE DE BASTIDES

 Casc.
 Guants de PVC, goma o cuir, segons l'activitat.
 Caretes i ulleres contra la pols i/o la projecció de partícules.
 Calçat antilliscant.
 Roba de treball.
 Pantalles de protecció ocular o ulleres per a les operacions de soldadura.
 Les proteccions hauran de tenir la marca CE.
 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions
de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD
159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).
 Cinturons de seguretat.
 Dispositius contra caigudes.
B. TREBALLS EN FAÇANA

 Casc.
 Calçat antilliscant.
 Guants de cuir.
 Roba de treball.
 Roba de treball impermeable, en cas d'haver de treballar sota la pluja.
 Les proteccions hauran de tenir la marca CE.
 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions
de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD
159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).
Proteccions a tercers:
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 Quedarà un pas lliure d’obstacles i protegit de 0.90m d’ample x 2.10 m d’alçada
 Marquesina de protecció de vianants, per evitar que els caiguin objectes al damunt.
 Xarxes o lones de seguretat.
 Senyalització de seguretat.
Bastides colꞏlocades en voreres > 2m
 La bastida s’ha de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i continuats que restin
ilꞏluminats tota la nit.
 Els muntants exteriors es protegiran amb elements de color contrastat, preferentment
vermell, des del terra fins a un mínim d’1,60 m.
 S’han d’evitar elements sortints i/o volants a menys de 2,10m. En la part exterior de la
bastida, s’ha d’habilitar una barra a una alçada de 15 cm des del terra al llarg de tota la
bastida -zona de protecció- perquè pugui ser detectada pels discapacitats visuals, excepte
en els accessos als edificis i establiments.
 S’ha de colꞏlocar una tanca fixa a 80 cm d’alçada des del terra per tancar el pas pels laterals
de la bastida i una banda de senyalització, rígida i de color contrastat, preferentment
vermell, des d’1,10m a 1,60 m que indica el pas tancat per l’interior de la bastida.
 No s’han d’utilitzar cordes, cables o similars.
NO ES PERMET L’ÚS DE BASTIDES PENJADES MÒBILS D’ACCIONAMENT MANUAL No es permet
la utilització de bastides penjades mòbils d’accionament manual, per tant, el Pla de Seguretat descriurà I
CONCRETARÀ quins mitjans té previst el Constructor com a mitjà auxiliar de treball en alçada: Bastida
de cremallera, tubular, aparells elevadors...
Es recorda que caldrà complir amb els requeriments establerts amb el RD 2177/2004, en matèria de
treballs temporals en alçada:
-

Càlcul de resistència i estabilitat.

-

Pla de muntatge, utilització i desmuntatge

-

Direcció de les tasques, formació dels treballadors. Recurs preventiu.

-

Inspecció de les bastides.

Caldrà aportar un Pla de Muntatge, utilització i desmuntatge de les bastides utilitzades a l’obra, i que
haurà d’estar signat a un tècnic habilitat amb formació universitària segons estableix el RD 2177/2004,
que podrà ajuntar-se al Pla de Seguretat i Salut redactat pel Contractista.
DOCUMENTACIÓ PLA DE MUNTATGE
CONTINGUT:
1.- Descripción e indicaciones necesarias de la obra, edificio, vía publica y entorno.
- Dirección completa y exacta de la obra
- Datos de los agentes implicados (empresa de montaje, empresa usuaria, director de
montaje, persona encargada de realizar las inspecciones, etc.)
- Descripción de la zona, características a tener en cuenta
- Vehículo más adecuado para suministrar material
- Descripción del edificio, fachada o zona donde debe ir instalado el andamio y parte por
donde se deberá comenzar a replantear y montar
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-

Posibilidades para poder anclar el andamio

2.- Descripción e indicaciones necesarias de los trabajos a realizar sobre el andamio.
- Tipo de trabajos a realizar sobre el andamio (pintura, revoco, obra
vista, aplacado,
instalaciones, derribos, limpieza con agua, chorreo de
arena, etc.)
Espacio libre necesario entre andamio y fachada
- Espacio necesario para acopio de materiales. Ancho y alto
- Alturas de trabajo
3.-Descripción e indicaciones necesarias del andamio a montar.
- Tipo de andamio (de marco, multidireccional, de aluminio, etc.)
- Clase de andamio en función del tipo de trabajo a realizar y la carga máxima de uso
- Carga máxima de uso en cada tipo de plataforma
- Medidas del andamio: largo, ancho, alto
- Tipo de lonas o redes a colocar
- Posibilidades y sistema de anclaje a utilizar
- Elementos anexos al andamio (tubo de escombros, montacargas, etc.)
4.- Indicaciones para las operaciones de carga-descarga y acopio de material.
- Zona de parada-estacionamiento para carga y descarga
- Zona de acopio de material. Distribución del material para ser suministrado a los
montadores de la
mejor manera
- Suministro a interiores. Zonas por donde poder entrar el material
- Señalización y protecciones durante la carga-descarga
- Zonas de paso a respetar, entradas a locales, etc.
5.- Indicaciones necesarias referentes al personal, maquinaria y equipos de montaje.
- Personal de montaje necesario
- Reparto de tareas
- Posibilidades de suministro eléctrico
- Elevación de material: Polipasto, polea, cuerda, manual, etc.
- Anclajes: Taladro, alargo, etc.
- Individuales de montaje: Martillo, llave, nivel, metro, etc.
6.-Indicaciones y procedimientos de montaje y desmontaje.
- Aspectos a tener en cuenta antes del montaje, zona de inicio del replanteo y planning a
seguir durante el resto del montaje
- Procedimientos generales de montaje-desmontaje
- Procedimientos de montaje-desmontaje de puntos críticos como voladizos, puentes,
elementos suspendidos, pendiente pronunciada, etc.
- Aspectos a tener en cuenta antes del desmontaje, zona de inicio del
desmontaje y
planning a seguir durante el resto del desmontaje.
7.-Plan específico de seguridad: riesgos y medidas de prevención, protección y seguridad de
montadores, usuarios y terceros.
- Riesgos durante el montaje del andamio. Riesgos durante la utilización del andamio.
- Riesgos durante el desmontaje del andamio.
Medidas de prevención, protección y seguridad de montadores, usuarios y terceros
durante el montaje, la utilización y el desmontaje del andamio.
8.- Pliego de condiciones del andamio e instrucciones y recomendaciones del fabricante.
9.- Planos de planta, alzado, sección y detalles necesarios del andamio a montar. Planos de
detalles necesarios del andamio a montar. Anclajes, apoyos, accesos, voladizos, puentes, etc.
10.-Cálculo de resistencia y estabilidad del andamio a montar, o certificación y justificación por
parte del fabricante de que el andamio responde a una de sus configuraciones tipo.
- Nota de cálculo, o certificación y justificación por parte del fabricante de que el andamio responde
a una de sus configuraciones tipo; o Cálculo de resistencia y estabilidad del andamio a montar.
11.- Indicaciones y normas de utilización y revisión del andamio montado.
- Normas de utilización: puesta en servicio, modificaciones no permitidas,

limitaciones de
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-

uso, previos al desmontaje, etc.
Revisiones: Iniciales, después de modificaciones, periódicas, etc.
Aspectos a tener en consideración durante las revisiones o inspecciones.

12.- Nombre, y firma del técnico que realice el plan de montaje
A TENIR EN COMPTE:
1.- Toda empresa de montajes de andamios debe disponer de un Plan de Prevención de Riesgos
Laborales donde se recoja todo lo relativo a los riesgos en los trabajos de montaje, revisión y
desmontaje, las evaluaciones de riesgos de los distintos puestos de trabajo, las medidas de
seguridad en el montaje y desmontaje, los elementos de protección individual a utilizar, las
protecciones colectivas, la formación precisa de los montadores en materia de seguridad y salud
laboral, las revisiones médicas, etc., de acuerdo con lo que determina la Ley 54/2003, de 12 de
diciembre, de reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales.
2.- De acuerdo con el R.D. 171/2004, la presencia de recursos preventivos en la obra será
obligatoria en el montaje, desmontaje y transformación de andamios
3.- Exigencia de la formación del director/a del montaje (RECURSO PREVENTIVO):
El Real Decreto indica que los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o
modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona con formación universitaria
o profesional que lo habilite para ello:
A. Como universitarios habilitados para ello se suponen de nuevo Arquitectos, Arquitectos
Técnicos, Ingenieros, Ingenieros Técnicos.
B. Persona con formación profesional que lo habilite para ello se podría interpretar que es
aquella que tiene una formación no universitaria enfocada al montaje de andamios.
Como actualmente no existe dicha formación profesional, se podría equiparar a una
experiencia profesional en la dirección de montajes de andamio certificada por el
empresario, de más de dos años y que cuente con la formación preventiva correspondiente,
como mínimo, a las funciones de nivel básico (50h).
Esta persona que dirigirá el montaje del andamio se supone pertenecerá a la empresa de
montaje aunque también podría ser externa.
4.- Se acreditará la formación específica de los trabajadores que montan andamios.
El montaje del andamio será realizado por personal con formación adecuada y especifica
destinada en particular a:
- Comprensión plan montaje
- Seguridad durante montaje, desmontaje o transformación
- Medidas de prevención de riesgos de caída de personas o objetos
- Medidas de seguridad en caso de cambio de condiciones meteorológicas que
puedan afectar negativamente a la seguridad del andamio
- Las condiciones de carga admisible
El personal de montaje deberá haber recibido además la formación especifica sobre
andamios, de los procedimientos de montaje, de las posibilidades y limitaciones de los
elementos de andamio, de los factores que influyen en el montaje de un andamio, etc.
En general un montador de andamio debería tener una formación mínima teórica y
práctica de 60 h.
6.6 TREBALLS EN ALÇADA DES D’UNA PLATAFORMA ELEVADORA
Els treballs en alçada per si sols presenten un risc elevat d’accident, per tant es prendran totes mesures
necessàries per reduir-los o anulꞏlar-los.
Cada bastida pot suportar una càrrega màxima total que s’haurà de fer constar en el Pla de seguretat de
Contractista. El personal serà coneixedor d’aquest, estarà especialitzat en treballs en alçada i acostumat
a treballar en alçada.
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Aquest anàlisi de riscos es complementa amb l’annex de la Norma Tècnica de Prevenció – 634 sobre
plataformes elevadores mòbils redactada pel Ministeri de Treball del govern espanyol.
Definició
Equip de treball mòbil dotat d'una plataforma de treball, la qual pot pujar, baixar o desplaçar transportant
persones o materials, gràcies a una estructura extensible.
Tipologia :


Tisores .



Braç articulat .



Braç telescòpic .



Elevador vertical .

Riscos:


Caiguda de persones a diferent nivell.



Caiguda de persones al mateix nivell



Caiguda d'objectes per desplom



Caiguda d'objectes despresos



Cops contra objectes immòbils



Atrapaments per o entre objectes



Atrapaments per bolcada de màquines



Incendis



Atropellaments , cops i xocs amb o contra vehicles .

MESURES PREVENTIVES
Normes generals


S'han d'utilitzar plataformes elevadores amb marcatge CE , declaració de conformitat i manual
d'instruccions.



Ha de ser utilitzada per persones formades i autoritzades.



Cal verificar que les condicions del sòl són les apropiades per suportar la càrrega màxima indicada
pel fabricant . Així mateix , cal evitar zones de sortidors , forats , taques de greix o qualsevol risc
potencial.



Abans d'iniciar els treballs , cal revisar l'entorn de treball per identificar els perills de la zona : línies
elèctriques , bigues , etc.



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

Normes d’ús i manteniment


Queda prohibit l'ús de la plataforma per a finalitats diferents del desplaçament de persones, eines i
equips al lloc de treball.



Està prohibit pujar o baixar de la plataforma quan aquesta es trobi en moviment, i s'ha de mantenir
sempre el cos al seu interior.
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Queda prohibida la manipulació i la desactivació de qualsevol dels dispositius de la màquina, com,
per exemple, el inclinòmetre.



Està prohibit sobrepassar la càrrega màxima i el nombre màxim de persones autoritzat pel fabricant.



Queda prohibit l'ús de plataformes en situacions de tempesta elèctrica.



Està prohibit utilitzar la plataforma en situacions de vents superiors als permesos pel fabricant.



Està prohibit realitzar qualsevol tipus de moviment quan la visibilitat sigui nulꞏla.



No està permès que el personal controli la màquina des de terra quan s'estigui treballant a la
plataforma.



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



Està prohibit allargar l'abast de la plataforma amb mitjans auxiliars, com escales o bastides. Així
mateix, tampoc està permès pujar o seure a les baranes de la plataforma.



Està prohibit subjectar la plataforma a estructures fixes. En cas de quedar enganxats accidentalment
a una estructura, no s'han de forçar els moviments per alliberar-la i cal esperar auxili des de terra.



Està prohibit baixar pendents pronunciades en la posició de màxima velocitat de la plataforma.



No està permès colꞏlocar entre els elements d'elevació de la màquina.



Quan s'utilitzin plataformes elevadores sobre carrils , han de tenir una bona anivellament ,
fonamentació i alineació , i topalls en els seus extrems . Els trasllats s'han de fer sense treballadors a
la plataforma.



Està prohibit utilitzar ascensor.



Quan es treballi sense llum, cal disposar d'un projector autònom orientable per ilꞏluminar la zona de
treball i d'una senyalització lluminosa en terra .



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



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



Si no funciona, avisar el personal de terra per evitar que toquin la màquina i perquè avisin la
companyia responsable de la línia i tallin la tensió. Per baixar de la màquina, esperar que la situació
sigui de total seguretat.



En acabar el treball, verificar la total immobilització de la màquina.



Utilitzar sempre tots els sistemes d'anivellament o estabilització de què es disposa.



Cal subjectar-se a les baranes amb fermesa sempre que s'estigui aixecant o conduint la plataforma.



Evitar sortints , rases o desnivells , i en general situacions que augmentin la possibilitat de bolcar.



Manipular amb cura tots aquells elements que puguin augmentar la càrrega del vent: panells , cartells
publicitaris , etc.



Accedir a la plataforma per les vies d'accés previstes pel fabricant , mai per l'estructura.



Accionar els controls lenta i uniformement , per aconseguir suavitat en la manipulació de la
plataforma . Per a això, cal fer passar la palanca de control sempre pel punt neutre dels diferents
moviments.



Mantenir la plataforma de treball neta i sense elements que puguin desprendres mentre es treballa.



Utilitzar l'arnès de seguretat a l'interior de les plataformes articulades o telescòpiques , per evitar
sortir desprès o projectat en cas de xoc.
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Proteccions colꞏlectives


Accionar la plataforma amb la barra de protecció colꞏlocada o la porta tancada.



Sempre cal mantenir lliure el radi d'acció de la plataforma, i és molt important deixar un espai lliure
sobre el cap del conductor i verificar l'existència d'espais lliures en els laterals de la plataforma.



A més de l'operador de la plataforma, hi ha d'haver un altre operador a peu de màquina per tal de :


Intervenir ràpidament si fos necessari.



Utilitzar els comandaments en cas d'accident o avaria.



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



Guiar el conductor si fos necessari.



Per prevenir el risc de caiguda d'objectes a tercers, la zona inferior del terreny haurà abalisar
senyalitzar i delimitar impedint així el pas a la seva perpendicular.

Equips de protecció individual


Casc.



Calçat de seguretat .



Arnès

6.7

TREBALLS A COBERTA

La relació d’unitats constructives que componen la rehabilitació de la coberta, es desenvoluparan en la
seva major part des de la coberta, per tant, als riscos inherents de la resta de fases d’obra s’hauran
d’afegir els riscos de realitzar-los des de la coberta. Treballs a coberta per feines de manteniment per a la
colꞏlocació de teules trencades o desplaçades.
El projecte preveu la instalꞏlació d’una línia de vida pel manteniment de la coberta. Abans de
realitzar cap altra feina a la coberta, s’instalꞏlarà la línia de vida definitiva, per tal d’utilitzar-la
durant l’obra. Per poder instalꞏlar els suports de la línia de vida s’utilitzarà una línia de vida
provisional.
Relació de riscos i la seva avaluació:
Riscos

Probabilitat

1.- Caigudes de persones a diferent nivell.
ALTA
2.- Caigudes de persones al mateix nivell.
ALTA
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
MÈDIA
5.-Caiguda d’objectes.
ALTA
9.-Cops amb objectes o eines.
BAIXA
11.-Atrapaments per o entre objectes.
BAIXA
15.-Contactes tèrmics.
BAIXA
16.-Contactes elèctrics
MEDIA
18.-Contactes amb substàncies càustiques o MÈDIA
corrosives
19.-Exposició a radiacions.
BAIXA
20.-Explosions.
BAIXA
21.-Incendis.
BAIXA

Gravetat
MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
GREU
GREU
GREU
LLEU

Avaluació
del Risc
CRÍTIC
ELEVAT
BAIX
ELEVAT
ÍNFIM
BAIX
BAIX
BAIX
BAIX

LLEU
ÍNFIM
MOLT GREU MEDI
GREU
BAIX
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26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
27.-Malalties causades per agents quimics
28.-Malalties causades per agents físics.

BAIXA
BAIXA
BAIXA

LLEU
LLEU
GREU

ÍNFIMI
ÏNFIM
BAIX

OBSERVACIONS :
(8)
Risc a causa del bombament de formigó “cop d’ariet”.
(15 I 19) Risc específic a causa de la manipulació del calefactor per unir làmines asfàltiques.
(28) Risc causat per radiacions d’infraroigs.
Caigudes a diferent nivell:
-Inexistència de protecció contra caigudes en alçada a la teulada o coberta (ampits, baranes,
etc.)
-Treballs en zona de risc (menys de 2 metres al buit) sense protecció anticaigudes (arnés)
correctament ancorada
-Per trencament de la coberta en treballar sobre cobertes lleugeres no transitables
-Per no trepitjar sobre les passarelꞏles de circulació
-En pujar o baixar a la coberta mitjançant escales manuals portàtils o fixes
-En trepitjar directament sobre claraboies o lluernes interiors d'insuficient resistència
-En relliscar pel mal estat de les cobertes o per inclemències atmosfèriques
Caiguda d'objectes sobre persones:
-En deixar directament sobre la coberta materials, eines, etc. i lliscar
-No ús del cinturó porta eines
Cops i / o talls amb objectes:
-Contactes amb les pròpies eines que s'utilitzen
-Contactes amb elements de l'entorn voluminosos o arestes, sostres, etc
Contactes elèctrics directes o indirectes:
-Per contacte amb cables elèctrics accessibles d'instalꞏlacions pròximes
Sobreesforços:
-Manipulació de càrregues amb pes excessiu i postures forçades
Accidents diversos:
-Personal afectat de vertígens o similars
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Proteccions colꞏlectives i mesures preventives:
Normes generals:


Mantenir les zones de treball netes i ordenades .



S'han d'evitar o minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball .

Normes d’ús i manteniment:


Per evitar cops, desequilibris o atrapament a les persones la grua descendirà les càrregues de forma
vertical guiada mitjançant cordes i en la zona indicada per fer-ho. Durant el descens o càrrega de la
grua quedarà totalment prohibit situar-se sota de la zona.



Durant l’elevació o transport de peces soltes sobre un palet o plataforma de càrrega, sense estabilitat
garantida, es disposarà d’un cèrcol metàlꞏlic per sostenir la càrrega de despreniments.



Seguir la corresponent planificació i organització de l’obra durant el moviment d’elements mòbils i
mantenir la distància de seguretat entre ells.



Mantenir en ordre la zona de treball de l’obra. Ha d’existir una zona per acopi de material per tal de
separar els operaris de la zona de càrrega i descàrrega de material.



Colꞏlocació de baranes al llarg del perímetre i claraboies. Baranes com a mínim de 90 cm d’altura,
rígides, amb rodapeu a la part inferior, protecció mitja i superior. Capacitat d’esforç de 150kg/m.



Colꞏlocació de línies de vida subjectada rígidament; on el treballador pot desplaçar-se
horitzontalment al llarg del rail.

Equips de protecció individual:


Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355.



Cordes semiestàtiques amb longitud suficient i el nus d’ancoratge junt amb l’absorbidor.



Màscares protectores per la inhalació de partícules o pols que generen les màquines com la serra de
disc.



Calçat de seguretat, com les botes o sabates de pell i antilliscants, suficientment flexibles per
mantenir la sensibilitat al peu, CE.



Guants de pell impermeable resistents a agressions mecàniques.



Guants i mànigues resistents a la calor per tal d’evitar els possibles contactes elèctrics.



Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843.



Per evitar el risc índole osteomuscular i múscul- esquelètic com no aixecar pesos de més de 25kg,
aproximar la càrrega al centre de gravetat del cos o no fer aixecaments verticals de càrregues
superiors a 25 cm.



Colꞏlocació de faixa de protecció dorsolumbar.



Crema solar amb factor solar apropiat segons la pigmentació de la pell.
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Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812



6.8

Vestuari adequat per a treballar a baixes temperatures, norma EN-342.

RAM DE PALETA

Relació de riscos i la seva avaluació:

Riscos

Probabilitat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell
MÈDIA
2.-Caigudes de persones al mateix nivell
MÈDIA
3.-Caiguda d’objectes per desplom
BAIXA
4.-Caiguda d’objectes per manipulació
BAIXA
5.-Caiguda d’objectes
BAIXA
6.-Trepitjada sobre objectes
MÈDIA
7.-Cops contra objectes immòbils.
ALTA
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
MÈDIA
9.-Cops amb objectes o eines.
MÈDIA
10.-Projecció de fragments o partícules.
MÈDIA
13.-Sobreesforços.
BAIXA
16.-Contactes elèctrics.
MÈDIA
18.-Contactes amb substàncies càustiques o MÈDIA
corrosives
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
ALTA
27.-Malaties causades per agents químics.
MÈDIA
28.-Malalties causades per agents físics.
MÈDIA

Gravetat
MOLT GREU
GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
LLEU

Avaluació del
risc
ELEVAT
MEDI
BAIX
ÍNFIM
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX

LLEU
GREU
GREU

MEDI
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS :
(8)
(17)
(27)
(28)

Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
Risc causat per la inhalació de pols generada pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
Risc causat pel contacte de la pell amb el morter.
Risc causat pel soroll generat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.

Proteccions colꞏlectives i mesures preventives:



El personal encarregat de la construcció dels envans ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció d’aquesta amb la major seguretat possible.



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



Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instalꞏlades
en les activitats anteriors.



En cas que per necessitats de construcció no es pogués instalꞏlar la barana de seguretat, l’operari
exposat a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat.



Quan per necessitats d’obra, s’hagin de treure proteccions colꞏlectives provinents del tall
d’estructures o anteriors, aquestes hauran de ser reposades a tots aquells espais que les necessitin,
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i fins i tot, mentre aquell espai de temps en el qual, per una raó o altra, no s’estigui treballant en
aquell punt.


S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.



Si l’entrada de material ceràmic paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per
plataformes específiques. En cas de no ser així, els palets es colꞏlocaran sempre més endins del
cantell del forjat, per a que, d’aquesta manera, les baranes de perímetre puguin continuar realitzant
la seva funció.



S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.



Els fleixos s’han de tallar, donat que, en cas de no fer-ho, poden convertir-se en un llaç amb el qual,
en ensopegar, es produeixin caigudes al mateix nivell, o fins i tot, des d’alçada.



En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops,
ferides i erosions.



En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en
especial es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.



Per tal d’evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30
kg.



Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició
d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.



En aquells treballs en els quals sigui necessari escarpa i punxó, els operaris es protegiran els ulls
amb ulleres antipartícules.



Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir i cinturó de seguretat, si en
aquests treballs a desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.



Els operaris que realitzin la manipulació de morters, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a
desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.



S’han de disposar les bastides de manera que l’operari mai treballi per sobre de l’alçada de l’espatlla.



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



Les reixes de totxos i els munts de runa es disposaran de manera que no transmetin als forjats,
esforços superiors als d’ús.



Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació situats a la façana, els quals
disposaran a cada planta de la seva corresponent obertura per una correcta evacuació de les runes a
sobre del contenidor situat a l’extrem inferior del conducte.



En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades



Per damunt d’alçàries de treball superiors als 2 m., la bastida ha d’estar provista de barana de 0,90
m. d’alçada mínima, amb protecció intermèdia i entompeu, que sigui capaç de suportar una empenta
tangencial de 150 Kg/ml



L’accés a les bastides de més de 1,50 m. d’alçada es farà mitjançant escales de mà provistes de
recolzador antilliscant al sòl i la seva longitud haurà de sobrepassar al menys 0, 70 m. la superfície
superior de la plataforma de treball
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Els treballs en paraments de més de 4 m. d’alçada a nivell del sòl s’acotarà l’àrea de treball i es
colꞏlocarà el senyal SNS-307 “RISC CAIGUDA D’OBJECTES”, quedant terminantment prohibit el pas
per sota de la bastida

Equips de protecció individual:


Serà obligatori l’ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàlꞏlica, homologats per la UE.



És aconsellable l’ús de guants de goma o crema protectora per les mans quan es manipuli morter



El tragí manual de material ceràmic es realitzarà amb guants antitallada de làtex rugós.



S’haurà de dotar els treballadors d’altres elements de protecció sempre que les condicions de treball
ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE
08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997)



Cascos de seguretat.



Guants de cuir i lona (tipus americà).



Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de morters.



Granota de treball.



Botes de cuir de seguretat.



Cinturó de seguretat, si calgués.



Màscara amb filtre antipols, en la manipulació de la serra trepadora.



Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la serra trepadora.

6.9

TREBALLS AMB CARTRÓ GUIX LAMINAT

Relació de riscos i la seva avaluació:
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives
19.-Exposició a radiacions
20.-Explosions
21.-Incendis
22.-Causats per éssers vius
23.-Atropellaments, cops i xocs contra vehícles
26.-O. R.: manipulació de materials tallants.
27.-Malalties causades per agents químics
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
ALTA
MITJA
ALTA
ALTA
ALTA
BAIXA
MITJA
MITJA
BAIXA
BAIXA
MITJA
MITJA
MITJA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MITJA
MITJA

MOLT GREU
GREU
MOLT GREU
GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
LLEU
GREU
MOLT GREU
LLEU
GREU
MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
GREU
GREU

Avaluació del
risc
CRÍTIC
ELEVAT
ELEVAT
ELEVAT
ELEVAT
MIG
BAIX
BAIX
BAIX
ÍNFIM
BAIX
ELEVAT
BAIX
MITJA
BAIX
BAIX
ÍNFIM
BAIX
MIG
MIG
MIG
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Proteccions colꞏlectives i mesures preventives:


El personal encarregat de la colꞏlocació dels plafons, ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció dels tancaments interiors amb la major
seguretat possible.



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



Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instalꞏlades a
les activitats anteriors, als llocs on hi hagi risc.



Quan per necessitats d'obra, sigui necessari

treure proteccions colꞏlectives provinents de talls

anteriors, aquestes hauran de ser reposades en tots aquells espais que les requereixin, i fins i tot
durant aquell espai de temps en el que, per una o altra raó, no s’estigui treballant en aquell lloc.


En cas que per necessitats de construcció no pogués instalꞏlar-se la barana de seguretat, l’operari
exposat a risc de caiguda haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat.



S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.



Si l’entrada de material a planta es realitza amb grua, ha de ser auxiliada per plataformes
específiques.



S’ha de controlar el bon estat de l’empaquetat dels materials.



Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició dels
interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.



Els operaris que manipulin el material empaquetat hauran d’emprar cas de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en
aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.



Els operaris que realitzin el segellat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma (neoprè),
granota de treball, botes de cuir i cinturó de seguretat si en aquestos treballs a desenvolupar hi ha
risc de caiguda a diferent nivell.



Els operaris que realitzin el muntatge dels plafons hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir
i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els
calgués.



En la manipulació de la mola “radial”, pel tall dels plafons, els operaris hauran d’emprar, a més,
ulleres antiimpactes i màscara d’un sol ús antipols.



En la manipulació de la pistola fixa-claus, els operaris hauran d’emprar, a més, protectors auditius
(auriculars o taps) i ulleres antiimpactes.



En la manipulació de la pistola fixa-claus, els usuaris hauran d’emprar, a més, protectors auditius
(auriculars o taps) i ulleres antiimpactes.



Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació, situats a la façana, els quals
disposaran, a cada planta, de la seva corresponent obertura per una correcta evacuació de les runes
a sobre del contenidor situat a l’extrem inferior del conducte.

Equips de protecció individual:
 Pels treballs de muntatge:
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- Casc de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de pastes de segellat.
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si els calgués.
- Màscara d’un sol ús antipols, en la manipulació de la mola “radial”.
- Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la mola “radial”.
 Treballs amb pistola fixa-claus:
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir.
- Ulleres antiimpactes.
6.10 PAVIMENTS
Relació de riscos i la seva avaluació:
Riscos
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
10.-Projecció de fragments o partícules
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives
20.-Explosions.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
27.-Malalties causades per agents químics.

Probabilitat
BAIXA
MITJA
BAIXA
BAIXA
MITJA
MITJA
BAIXA
BAIXA
MITJA
MITJA
MITJA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MITJA

Gravetat
MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
GREU
MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU

Avaluació del risc
MIG
MIG
ÍNFIM
BAIX
MIG
BAIX
BAIX
BAIX
MIG
MIG
MIG
MIG
BAIX
MIG
MIG

OBSERVACIONS :
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la
manipulació de l’esmoladora angular.
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades.
(16) Risc específic en treballs de poliment
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics.
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar.
Proteccions colꞏlectives i mesures preventives:


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



Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben ilꞏluminat.
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Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instalꞏlades a
les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)



Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i
senyalitzar el risc de pis lliscós.



La ilꞏluminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el
paviment de dos metres.



La ilꞏluminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.



El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a
la grua.



Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua, ha de ser auxiliat per plataformes
específiques.



S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.



Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb
el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada.



En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops,
ferides i erosions.



Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.



Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.



És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles masclefemella.



Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de
seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.



El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar
en ambients amb pols neumoconiòtiques.



El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a
sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió.



Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb
la projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i
cas de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall.



Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades.



Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no
estar paletitzats i totalment fetes les vorades.



Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les
caixes de subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut.



El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega.



Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de
transport per evitar accidents per vessament de la càrrega.
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Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes
emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments.



Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies
recentment solades.



Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls,
a on es vagi a colꞏlocar.



Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de
pas.



Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà
l’accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria.



Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb
rètol de “paviment lliscant”



Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents
per risc elèctric.



Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte
amb els raspalls i papers de vidre.



Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es
realitzaran amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”.



Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i
han de ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball.



Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.



Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o
làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.



Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què
es necessitin, màscara antipols.



Els paquets de lamelꞏles de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents
per descontrol de la càrrega i lumbàlgies.



Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de
“superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell.



Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la
formació d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta.



Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per
contacte amb energia elèctrica.



Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de
l’electricitat.



Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la
màquina "desendollada de la xarxa elèctrica”.



Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les
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plantes.


Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que
s'hauran d’evacuar als muntacàrregues.

Equips de protecció individual:
 Serà obligatori l’ús de casc i de botes de seguretat, homologades per la UE
 Botes de seguretat impermeables
 Guants de treball o antitallada, segons el tipus de treball
 Ulleres antifragment homologades
 Proteccions auditives
 Cinturó de seguretat
 Roba de treball
 El tragí manual de material ceràmic es realitzarà amb guants antitallada de làtex rugós.
 S’haurà de dotar els treballadors d’altres elements de protecció sempre que les condicions de treball
ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE
12/06/1997)
6.11

ACABATS

Relació de riscos i la seva avaluació:
 Caiguda de persones al mateix nivell
 Caiguda de persones a diferent nivell
 Caiguda de material
 Lesions oculars
 Afeccions a la pell
 Cops i talls produïts per eines de mà
 Generació de pols
 Talls o lesions a mans i peus
 Contacte elèctric
 Sorolls, contaminació acústica i vibracions
 Sobreesforços per postures incorrectes
 Dermatosi per contacte amb la pell de ciment i cal
Proteccions colꞏlectives i mesures preventives:
 Marquesines rígides
 Baranes
 Pasos o passarelꞏles
 Rets verticals i/o horitzontals
 Planxes a forats horitzontals
 Bastides de seguretat
 Escales auxiliars adequades
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 Ilꞏluminació adequada
 Neteja de la zona de treball

Equips de protecció individual:
 Serà obligatori l’ús de casc i de botes de seguretat, homologades per la UE
 Botes de seguretat impermeables
 Guants de treball o antitallada, segons el tipus de treball
 Ulleres antifragment homologades
 Proteccions auditives
 Cinturó de seguretat
 Roba de treball
 El tragí manual de material ceràmic es realitzarà amb guants antitallada de làtex rugós.
 S’haurà de dotar els treballadors d’altres elements de protecció sempre que les condicions de treball
ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE
12/06/1997)
6.12 RAM DE FUSTER (INTERIOR I EXTERIORS)
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funció no estructural
de diferents materials: fusta, metall, pvc, alumini,...
Relació de riscos i la seva avaluació:
Riscos

Probabilitat

Gravetat

Avaluació del risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials tallants.
27.-Malalties causades per agents químics.

ALTA
MITJA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MITJA
BAIXA
MITJA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MITJA
MITJA
MITJA
BAIXA
ALTA
MITJA

MOLT GREU
GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
LLEU
GREU

CRÍTIC
MIG
BAIX
ÍNFIM
ELEVAT
MIG
ÍNFIM
MIG
BAIX
BAIX
ÍNFIM
MIG
MIG
MIG
BAIX
MIG
MIG

OBSERVACIONS :
(8) Risc específic causat per l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta.
(17 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos.
(26) Risc causat per la manipulació de vidres.
(27) Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos.
Proteccions colꞏlectives i mesures preventives:
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El personal encarregat de la colꞏlocació de la fusteria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.



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



Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instalꞏlades a
les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)



Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua, ha de ser auxiliat per plataformes
específiques.



S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.



Els fleixos s’han de tallar, perquè en cas que no es faci, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb
el qual, en ensopegar, es produirien caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada.



En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops,
ferides i erosions.



Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.



Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de
seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.



En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà
una protecció a base de barana perimètrica.



És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les caigudes des
d’alçada. Si no existís aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura, cables a on
subjectar el fermall del cinturó de seguretat.



És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la
realització de treballs dalt de superfícies insegures.



La ilꞏluminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el
paviment de dos metres.



La ilꞏluminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

Ram de fuster
 Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades.


En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra.



Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs
perfectament fleixats, penjats mitjançant eslingues de la grua torre.



Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) s’hissaran a les
respectives plantes convenientment fleixats i subjectats al muntacàrregues. En arribar a la planta
d’ubicació, es deixaran anar els fleixos i es descarregarà a mà.



En cas que l’hissat es realitzi mitjançant la grua, una vegada a la planta d’ubicació, es deixaran anar
els fleixos i es descarregaran a mà.



Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació
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definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, estampit sigui segur;
és a dir, que impedeixi que es desplomin en rebre un cop lleu.


Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que haurà de tenir barana
de seguretat si hi ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres.



Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es
reposarà immediatament la protecció. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a diferent
nivell, el treballador haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat.



Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjançant trompes
d’abocament o mitjançant petits contenidors previstos per a aquest fi.



Els treballs de colꞏlocació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a mínim entre dos
operaris.



Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d’haver acabat el
procés d’enduriment de la part de rebut del bastiment de base, per a que acabi el risc d’ensopegades
i caigudes.



Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre sota ventilació
per “corrent d’aire”.



El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir ventilació directa i constant,
així com un extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés i sobre d’aquesta, un senyal
de perill d’incendi, i un altre de no fumeu.



Els operaris que realitzin la colꞏlocació de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d’emprar
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat
i cinturó de seguretat si en aquests treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent
nivell.

Muntatge de vidre
 Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi.


A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan
envidrant.



És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instalꞏlació de vidres.



Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls.



Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat.



La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses.



El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instalꞏlar immediatament.



Els vidres transparents ja instalꞏlats s'assenyalaran adequadament.



Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d’un jaç de taulons
de fusta; el vidre es colꞏlocarà quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament
determinat.



Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical.



Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instalꞏlació dels vidres a les finestres, estaran protegides a
la part de davant (la que dóna a la finestra) per una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurada des
de la plataforma de treball, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol, per evitar el risc de
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caiguda al buit durant els treballs.


Els operaris que realitzin la colꞏlocació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Equips de protecció individual:


Els operaris que realitzin la colꞏlocació de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d’emprar
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat
i cinturó de seguretat si en aquests treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent
nivell.



Els operaris que realitzin la colꞏlocació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

6.13 INSTALꞏLACIONS
Relació de riscos i la seva avaluació:
Riscos

Probabilitat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
19.-Exposició a radiacions.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
ALTA
BAIXA
ALTA
MITJA
MITJA
MITJA
MITJA
MITJA
BAIXA
MITJA
MITJA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MITJA

Gravetat

Avaluació
del risc
MOLT GREU CRÍTIC
MOLT GREU CRÍTIC
LLEU
ÍNFIM
GREU
ELEVAT
LLEU
BAIX
GREU
MIG
LLEU
BAIX
LLEU
BAIX
GREU
MIG
GREU
BAIX
GREU
MIG
GREU
MIG
MOLT GREU MIG
GREU
BAIX
LLEU
MIG
GREU
MIG

OBSERVACIONS :
(3) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases.
(8) Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta.
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus.
(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador.
(28) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la
màquina de fer regates.
Proteccions colꞏlectives i mesures preventives:
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Xarxa interior elèctrica i àudio-visual


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



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



Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instalꞏlades a
les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).



En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops,
ferides i erosions.



Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.



Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.



En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per
evitar el risc d’ensopegades.



La ilꞏluminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el
paviment de dos metres.



La ilꞏluminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.



És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la
utilització de les clavilles mascle-femella.



Les escales de mà a utilitzar, seran

tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta

limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre
superfícies insegures.


En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instalꞏlació a zones de risc de caiguda al buit
(escales, balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat.



Les eines a emprar pels electricistes instalꞏladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria
II).



Les eines dels instalꞏladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i
substituïdes per altres en bon estat de manera immediata.



Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instalꞏlació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que
s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un
lloc segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instalꞏlar-se.



Les proves de funcionament de la instalꞏlació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans
d’iniciar-se, per evitar accidents.



Abans de fer entrar a càrrega la instalꞏlació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les
connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.



Els operaris que realitzin la instalꞏlació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants
de cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de
seguretat.
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Xarxa exterior elèctrica


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



La instalꞏlació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i
enterrats a rases.



A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ).



Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies.



Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada
d’aquests elements més cinc metres.



Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals
previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells.



Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de
seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a
tensions no superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de
seguretat de 5 metres.



Els operaris que realitzin la instalꞏlació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Xarxa interior d’instalꞏlacions de fluïds (aigua i gas)


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



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



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



En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops,
ferides i erosions.



Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.



Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició
d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.



En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per
evitar el risc d’ensopegades.



La ilꞏluminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el
paviment de dos metres.



La ilꞏluminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i
reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.



És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la
utilització de les clavilles mascle-femella.



Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora
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d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de
superfícies insegures.


Les eines a emprar pels electricistes instalꞏladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria
II).



Les eines dels instalꞏladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes
per d’altres en bon estat de manera immediata.

Instalꞏlació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals.


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



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



Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del
ganxo de la grua. La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per
evitar els riscos de cops i enganxades.



Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació,
per evitar accidents a les vies de pas intern.



El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent
d’aire i ilꞏluminació artificial si fos necessària.



El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap
a darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i
ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc ilꞏluminats.



Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la
feina.



Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instalꞏlació dels
muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el
cinturó de seguretat contra les caigudes.



Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se
després d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda.



Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci,
aplegant la runa per al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades
sobre objectes.



És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un
corrent d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics.



El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc
preestablert a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de
seguretat i ilꞏluminació artificial.



La ilꞏluminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es
realitzarà mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.



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



Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instalꞏlarà un extintor de pols química seca.
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És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.



És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos.



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



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



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



Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les
vàlvules antiretrocés.



Les instalꞏlacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin
aixecat els parapets o baranes definitives.



Els operaris que realitzin la instalꞏlació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si
els calgués.



Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat.



Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i
maneguins de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de
seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si els calgués.



Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants
i maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de
seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués.



Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i
cinturó de seguretat si els calgués.

Xarxa exterior


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



La instalꞏlació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà
enterrada a rases.



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



Els operaris que realitzin la instalꞏlació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Proteccions colꞏlectives i mesures preventives:


Treballs de transport:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.



Pels treballs d’instalꞏlació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) :
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- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Guants aïllants, si els calgués.
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si els calgués.


Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates).



Pels treballs de soldadura elèctrica:
- Cascos de seguretat.
- Pantalla amb vidre inactínic.
- Guants de cuir.
- Mandil de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.



Pels treballs amb bufador:
- Cascos.
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos.
- Guants de cuir.
- Mandil de cuir.
- Maneguins de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.

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

7

SERVEIS

Tipus de servei
Vàters
Lavabos
Vestuaris
Taquilles
Dutxes
Menjador/cuina
Farmaciola

Núm.

Sup. total destinada

Observacions

1
1
0
0
0

---

0

---

1

---

S’usarà una caseta per vestuaris, dutxes i serveis higiènics situada en l’espai del pati de l’escola ocupat
per l’obra. Es permetrà que es pugui habitar un habitatge correctament adequat per aquest ús, sempre
que es disposi dels serveis i es tinguin les condicions d’higiene salubritat necessàries.
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8 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ
8.3 RISCOS DE DANYS A TERCERS:
Els riscos que durant les diferents fases d'execució de l'obra poden afectar les persones o objectes són
els següents:


Caiguda de persones al mateix nivell



Caiguda de persones al mateix nivell



Atropellaments



Colꞏlisions amb obstacles a la vorera

8.4
MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS:
Es consideren les mesures de protecció següents per tal de cobrir el risc de les persones que transiten
pels voltants de l'obra:


Es prohibirà l’accés al patí posterior a tota persona aliena a l’obra. Es senyalitzarà i es tancaran
els accessos. La zona de treball objecte d’aquest estudi romandrà tancada per al seu us durant
tot el procés d’obra i fins que aquesta hagi acabat totalment. Nomes podrà accedir a ella el
personal de la contracta designada per realitzar els treballs amb el vist i plau del Coordinador de
Seguretat, mitjançant l’aprovació del corresponent Pla de Seguretat i Salut.



Es senyalitzarà les zones d’accés a l’obra i de prohibició de pas a persones alienes.



Es mantindrà net tot el vial i es netejarà al final de cada jornada de treball.



Quan s’acumuli runa a la via pública, es recollirà immediatament, per evitar caigudes al mateix
nivell dels vianants.



Es senyalitzarà amb cinta de abalisament i cons l’estacionament de camions de subministres de
materials.



Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, durant la maniobra de
descàrrega es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del pas de vianants i el de vehicles
per fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàlꞏliques de
separació d`àrees. Es colꞏlocaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als
vehicles de la situació de perill.

9

PREVENCIÓ DEL RISC

9.3 INFORMACIÓ
Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà de la seva empresa, la informació dels riscos
i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.
9.4

FORMACIÓ

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l‘obra, l’exposició i la informació dels mètodes de treball i dels
riscos que aquests comporten juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir.
Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l‘obra ha rebut formació en matèria de seguretat i
salut.

47

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT – FLORIT 44 SABADELL

9.5

MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d’una farmaciola amb el material necessari.
S’haurà d’informar en un rètol visible a l‘obra, de l’emplaçament més proper dels diversos centres mèdics
(serveis propis, mútues patronals, mutualitats Laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on s’ha de portar el
possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.
Reconeixement mèdic
Tot el personal que comenci a treballar a l‘obra haurà de passar un reconeixement mèdic, que es repetirà
al cap d’un any.
9.6

INSTALꞏLACIONS MÈDIQUES

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.
CENTRE MÈDIC PRÒXIM
Hospital Consorci Hospitalari Taulí. C/ Parc del Taulí, 3 – Sabadell 93.723.10.10
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B.PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en
la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos
Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes
de seguretat i de salut en les obres de construcció.
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte
d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que
comporti la realització de l'obra.
A tal efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de
l'obra com un capítol més del mateix.
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució
dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos,
emanats d'organismes especialitzats.
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos
projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’elaboració
del projecte d'obra.
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.
I. VISAT DE PROJECTES (ART. 17 DEL RD 1627/97)
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part
del Colꞏlegi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per
part de les Administracions publiques.
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà
declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi
de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic.
II. PLA DE SEGURETAT I SALUT (ART. RD 1627/97)
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà
un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les
previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En
aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi
amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció
previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de
l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva
valoració econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de
l'apartat 4 de l'article 5 del RD.
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
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La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i
durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a
l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra.
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els
paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa.
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa.
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.
III. LLIBRE D'INCIDÈNCIES (ART. 13 DEL RD 1627/97)
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un
llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Colꞏlegi
Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les
Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent.
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en
poder de la direcció facultativa.
Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de
les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents,
que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen.
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa,
estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i
Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra.
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels
treballadors d'aquest.
IV. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL (ART.19 DEL RD 1627/97)
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de
seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i
dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques
competents.
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V. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT
Quan s’esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i
l’assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d’obra de la contracta principal realitzarà una
investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l’accident.
A més dels tràmits establerts oficialment, l’empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l’obra,
on s’especificarà:
- Nom de l’accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de l’accident; descripció de l’accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
- Dates límits de realització de les mesures preventives.
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el dia
següent al de l’accident com a molt tard.
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l’informe o exigir l’adopció de
mesures complementàries no indicades a l’informe.
Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar,
caldrà aconseguir prèviament l’aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa.
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les
ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.
El contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb
les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l’obra. L’accés estarà tancat, amb
avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s’obri. El contractista serà responsable del
manteniment en condicions reglamentàries i de l’eficàcia preventiva de les proteccions colꞏlectives i dels
resguards de les instalꞏlacions provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball.
El contractista portarà el control d’entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del
personal que intervé a l’obra.
En els casos que no hi hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions
respectives.
El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu
(avaries i reparacions) de la maquinària d’obra.
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l’obra el casc de
seguretat.
La maquinària de l’obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les
adaptacions millorades amb l’aval d’un tècnic responsable que en garanteixi l’operativitat funcional
preventiva.
Tota la maquinària elèctrica que s’usi a l’obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís
metàlꞏlics a terra, per la qual cosa s’instalꞏlaran les piquetes de terra necessàries.
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instalꞏlacions les farà sempre l’electricista
de l’obra.
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament.
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VI. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció colꞏlectiva (SPC) tindran fixat un
període de vida útil.
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una determinada peça o
equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran
reposades immediatament.
L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.
VII. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més
freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a que
estan exposats els treballadors d’aquest sector.
CASC:

El casc ha de ser d’ús personal i obligat en les obres de construcció.
Ha d’estar homologat d’acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball
de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.
Les característiques principals són:
-

Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V.

-

Pes: no ha d’ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat
utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se’n canviïn les peces interiors
en contacte amb el cap.
CALÇAT DE SEGURETAT:

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d’accidents mecànics, i que hi
ha la possibilitat de perforació de les soles por claus, és obligat l’ús de calçat de seguretat (botes)
homologat d’acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-0180, BOE núm. 37 de 12-02-80.
Les característiques principals són:
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).
- Pes: no ha d’ultrapassar els 800 g.
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d’aigua o de morter, les botes han
de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE
núm. 305 de 22-12-81, classe E.
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GUANTS:

Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc.),
cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:
- cotó o punt: feines lleugeres
- cuir:

manipulació en general

- làtex rugós: manipulació de peces que tallin
- lona:

manipulació de fustes

Per a la protecció contra els agressius químics, han d’estar homologats segons la Norma tècnica
reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de
04-07-77.
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d’electrocució, cal fer servir guants homologats segons la
Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-1175.
PROTECTORS AUDITIUS:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A),
és obligatori l’ús de protectors auditius, que sempre seran d’ús individual.
Aquests protectors han d’estar homologats d’acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-2, Resolució
de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75.
PROTECTORS DE LA VISTA:

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i
radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d’estar homologats d’acord amb la Norma técnica
reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17,
Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.
ROBA DE TREBALL:

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota,
facilitada por l’empresa en les condicions fixades en el conveni colꞏlectiu provincial.
La roba ha de ser de teixit lleuger 1 flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues,
gires, etc.) i fàcil de netejar.
En el cas d’haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se’ls entregarà roba
impermeable.
VIII. SISTEMES DE PROTECCIONS COL.LECTIVES (SPC)
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter colꞏlectiu, que tenen com a funció principal fer
de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir.
BARANES:

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. Hauran de tenir la
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resistència suficient (150 kg/mi) por garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima de
protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu.
ESCALES DE MÀ:

Hauran d’anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones.
La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament.
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior por tal d’evitar moviments.
Tant la pujada com la baixada por l’escala de mà es farà sempre de cara a l’escala.
BASTIDES:

- BASTIDES AMB CAVALLETS:
Aquest tipus de bastida tindrà una alçada màxima de 3 m.
Quan sobrepassin els 2 m. d’alçada la plataforma de treball disposarà de barana posteriors i laterals i si
la separació de la bastida i el parament vertical es major de 30 cm. haurà de disposar en la part frontal
d’una barana de protecció.
S’utilitzaran preferentment plataformes metàlꞏliques modulars existents en el mercat d’un ample de 30
cm la qual cosa garantitza la seva estabilitat i l’amplada mínima reglamentària de 60 cm.
Els plafons que formin una plataforma o pis hauran d’estar units entre si, de manera que no quedin forats
entre ells i no puguin ser desplaçats o separats.
Quan les plataformes es construeixin amb plafons de fusta, la distància entre recolzaments serà com a
màxim de 3,60 m. per a fustes de 7 cm. de gruix, si s’utilitzen fustes de gruixos inferiors la distància serà
de 2 m. per a taulons de 5 cm., de 1,50 m. per a fustes de gruix major de 4 cm i menor de 5 cm. i 1 m.
per a fustes de gruix de 4 cm.
L’amplada de les plataformes serà de 60 cm. mínim quan s’utilitzi per a persones i de 80 cm. mínim quan
s’utilitzi quan per a dipositar materials.
L’accés a les bastides s’efectuarà mitjançant escales de mà.
-

PLATAFORMES DE TREBALL. BASTIDES AUXILIARS

Aquest tipus de plataforma de treball no tindran una altura superior a 6 m.
S’utilitzaran preferentment plataformes metàlꞏliques modulars existents en el mercat d’un ample de 30
cm la qual cosa garantitza la seva estabilitat i l’amplada mínima reglamentària de 60 cm.
Quan es construeixi amb planxes de ferro prefabricades, aquestes seran adequades amb els sistemes
de recolzament a utilitzar.
Els plafons que formin una plataforma o pis hauran d’estar units entre si, de manera que no quedin forats
entre ells i no puguin ser desplaçats o separats.
Quan les plataformes es construeixin amb plafons de fusta, la distància entre recolzaments serà com a
màxim de 3,60 m. per a fustes de 7 cm. de gruix, si s’utilitzen fustes de gruixos inferiors la distància serà
de 2 m. per a taulons de 5 cm., de 1,50 m. per a fustes de gruix major de 4 cm i menor de 5 cm. i 1 m.
per a fustes de gruix de 4 cm.
L’amplada de les plataformes serà de 60 cm. mínim quan s’utilitzi per a persones i de 80 cm. mínim quan
s’utilitzi quan per a dipositar materials.
L’accés a les bastides s’efectuarà mitjançant escales de mà.
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IX. SERVEIS DE PREVENCIÓ
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:

El contractista principal disposarà d’assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern.
SERVEI MÉDIC:

Els contractistes d’aquesta obra disposaran d’un servei mèdic d’empresa, propi o mancomunat
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el
reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels
treballadors ja contractats.
X. COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i alIó que disposa el
conveni colꞏlectiu provincial del sector.
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats
de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de
Seguretat i Salut.
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s’hagi consumit.
XI. INSTAL.LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT
Les instalꞏlacions provisionals d’obra s’adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, al
que preveuen a l’especificat els articles 44 de l’Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337
de l’Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica.
XII. CONDICIONS ECONÓMIQUES
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi de seguretat i salut que siguin
abonables al contractista principal, serà idèntic al que s’apliqui a l’estat d’amidaments del projecte
d’execució.
XIII. LEGISLACIÓ APLICABLE
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies
elèctriques.
Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988)
Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE
Num. 311, 28/12/1992)
(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 )
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 57,
08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 01/06/1994). Amplia
el periode transitori establert en el Reial Decret.
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57, 08/03/1995)
* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995)
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Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) Informació
complementària del Reial decret.
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 06/03/1997)
Prevención de riesgos laborales.
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995)
*Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del marco
normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis,
39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals.
*Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció d'errades: BOE
109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la
Llei.
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 23/12/2009)
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27, 31/01/1997)
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num.
104, 01/05/1998)
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num.
127, 29/05/2006)
* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005)
* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57,
07/03/2009)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm.
71, 23/03/2010)
* Modificació dels annexes. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num.
159, 04/07/2015)
* Modificació. Real Decreto 899, de 9 de octubre de 2015 ; del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE
num. 243, 10/10/2015)
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997)
* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159,
04/07/2015)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997)
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE
274, 13/11/2004)
* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 244,
11/10/2007)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante
el trabajo.
Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997)
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 145,
17/06/2000)
* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 82,
(05/04/2003)
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* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159,
04/07/2015)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997)
(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997)
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras.
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 240, 07/10/1997)
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47, 24/02/1999)
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
químicos durante el trabajo.
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001)
(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )
* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159,
04/07/2015)
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001)
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002)
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106,
04/05/2006)
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997)
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004)
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
num. 127, 29/05/2006)
* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de
2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm.
71, 23/03/2010)
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004)
(Correccio errades: BOE núm. 60 / 10/03/2004 )
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato
amónico con alto contenido en nitrógeno».
Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE Num. 256, 23/10/2004)
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265, 05/11/2005)
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* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 73,
26/03/2009)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido.
Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006)
(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )
Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 )
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254,
23/10/2007)
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009)
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010)
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Vivienda (BOE
núm. 97, 22/04/2010)
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del
artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso
pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010)
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado
(BOE núm. 153, 27/06/2013).
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de Fomento (BOE núm.
149, 23/06/2017).
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006)
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social.
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4641, 25/05/2006)
(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )
Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006)
* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
núm. 204, 25/08/2007)
* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm.
63, 14/03/2009)
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 23/12/2009)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm.
71, 23/03/2010)
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e
inspección de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas básicas de seguridad minera.
Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 146, 17/06/2009)
* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE
núm. 183, 29/07/2010)
Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant
Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006)
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S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009)
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei 9, de 29 de
desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del Departament
de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014)
* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. Llei 3, de
l'11 de març de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
radiaciones ópticas artificiales.
Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE Num. 99, 24/04/2010)
(Correccio errades: BOE núm. 110 / 06/05/2010 )
Registre de delegats i delegades de prevenció
Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010)
(Correccio errades: DOGC. núm. 5771 / 09/12/2010 )
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat
i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
Instrucció 1 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009)
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de cobertes de fibrociment, a
l'execució de plans de treball genèrics, a la presa de mostres, a la possibilitat de remetre's a plans aprovats
anteriorment i als treballadors autònoms
Instrucció 4 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010)
Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc per amiant en les
operacions de doblatge de cobertes de fibrociment
Circular núm. 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 23/11/2010)
Residuos y suelos contaminados.
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)
* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 108,
05/05/2012)
* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 20/12/2012)
* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 12/06/2013)
Se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades
formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el
mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de
acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.
Resolución, de 08/11/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 280, 22/11/2013)
(Correccio errades: BOE núm. 28 / 01/02/2014 )
Es disposa la publicació del Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020
Resolució EMO 600, de 25/03/2015 ; Deparatment d'Empresa i Ocupació (DOGC Num. 6844, 02/04/2015)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
campos electromagnéticos.
Real Decreto 299, de 22/07/2016 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 182, 29/07/2016)
Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
Real Decreto 180, de 13/03/2015 ; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (BOE Num. 83,
07/04/2015)
Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», del
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Orden FOM 588, de 15/06/2017 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 149, 23/06/2017)
Se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción.
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Resolución, de 21/09/2017 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 232, 26/09/2017)
S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
Reial decret 210, de 06/04/2018 ; Ministeris del Govern de l'Estat (DOGC Num. 7599, 16/04/2018)
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010)

ELS ARQUITECTES
RICARD PERICH I EDUARD FREIXAS

PROMOTOR

Sabadell, juny del 2019
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C. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

PRESSUPOST
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
FLORIT 44
Num.

UA DESCRIPCIÓ

1.01

U

1.02

U

1.03

Preu

Import

9

250,00

2.250,00

1

35,00

35,00

6

30,00

180,00

1
2
9
1

90,00
38,84
9,51
53,86

90,00
77,68
85,63
53,86

1

51,71

51,71
2.823,88

2

6,00

12,00

2

6,00

12,00

2

6,00

12,00

5

6,00

30,00

2

6,00

12,00

2

6,00

12,00

4

6,00

24,00

2

6,00

12,00

2

6,00

12,00

2

6,00

12,00

2

6,00

12,00

2

6,00

12,00

2

6,00

12,00

U

1.04

U

1.05
1.06
1.07
1.08

U
U
U
U

2.01

U

2.02

U

2.03

U

2.04

U

2.05

U

2.06

U

2.07

U

2.08

U

2.09

U

2.10

U

2.11

U

2.12

U

2.13

U

1

1.-INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS D'OBRA
Mes de lloguer de caseta prefabricada amb vestuaris,
inodors, un lavabo i una dutxa. Terra de contraxapat
hidròfug amb capa fenòlica antilliscant i resistent al
desgast. Peces sanitàries de fibra de vidre acabades en
Gel - Coat blanc i pintura antilliscant.
Dipòsit de deixalles de 100 l. de capacitat realitzat en
polietilè injectat, acer i bandes de cautxú, amb rodes per al
seu transport, colꞏlocat.

Amidament

Armari metàlꞏlic individual de doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, colꞏlocat i amb el desmuntatge inclòs
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Reposició de material de farmaciola d'obra.
Reposició de material higiènic en serveis d'obra.
Extintor aigua polvoritzada 10L EF8A-34B
Extintor portàtil de pols polivalent ABC de 6Kg. de càrrega i
eficàcia 21A/113B, amb suports.
1.-TOTAL INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS D'OBRA

2.-SENYALITZACIONS
Senyal d'advertiment de risc elèctric, de P.V.C rígid,
colꞏlocació i desmuntatge.
Senyal d'advertiment de perill en general, de P.V.C. rígid,
colꞏlocació i desmuntatge.
Senyal d'advertiment de risc d'ensopegar, de P.V.C. rígid,
colꞏlocació i desmuntatge.
Senyal d'advertiment de caiguda a diferent nivell, de P.V.C.
rígid, colꞏlocació i desmuntatge.
Senyal de prohibit passar als vianants, de P.V.C rígid,
colꞏlocació i desmuntatge.
Senyal de protecció obligatòria ocular, de P.V.C. rígid,
colꞏlocació i desmuntatge.
Senyal de protecció obligatòria del cap, de P.V.C. rígid,
colꞏlocació i desmuntatge.
Senyal de protecció obligatòria de la oïda, de P.V.C. rígid,
colꞏlocació i desmuntatge.
Senyal de protecció obligatòria dels peus, de P.V.C. rígid,
colꞏlocació i desmuntatge.
Senyal de protecció obligatòria de les mans, de P.V.C rígid,
colꞏlocació i desmuntatge.
Senyal de protecció obligatòria del cos, de P.V.C. rígid,
colꞏlocació i desmuntatge.
Senyal de protecció obligatòria de la cara, de P.V.C. rígid,
colꞏlocació i desmuntatge.
Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes,
de P.V.C. rígid, colꞏlocació i desmuntatge.

PRESSUPOST
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
FLORIT 44
Num.
2.14
2.15
2.16

3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08

3.09
3.10
3.11
3.12
3.13

3.14

Amidament
UA DESCRIPCIÓ
U
Senyal d'extintor, de P.V.C. rígid, colꞏlocació i desmuntatge.
1
U Cartell indicatiu de risc de 0,30x0,30 m., sense suport
metàlꞏlic, inclosos colꞏlocació i desmuntatge.
2
1
U Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions.
2.-TOTAL SENYALITZACIONS

3.-PROTECCIONS PERSONALS
Casc de seguretat. Inclou part proporcional per DF i
representants de la propietat.
U Ulleres antimpactes
U Màscara antipols.
U Protectors auditius tipus tap.
U Protectors auditius tipus auricular.
U Granota de treball.
U Arnés de seguretat anticaiguda.
ML Cable de linia de vida homologada completament
instalꞏlada per treball a coberta inclos dispositiu d'ancoratge
mòbil per a subjectar arnés de seguretat, sobre
subestructura dissenyada en projecte. Inclou prova de
càrrega prèvia per homologar l'estructura construïda
segons projecte.
U Faixa elàstica per a protecció de sobreesforços.
U Parella de guants de goma ( neoprè).
U Parella de guants de cuir i lona (tipus americà).
U Parella de guants aïllants per a electricistes.
U Parell de botes de seguretat amb puntera i plantilles
metàlꞏliques. Inclou botes per la DF i representant de la
propietat de la casa Panter model Silverstone.
U Armilles reflectants homologades
3.-TOTAL PROTECCIONS PERSONALS

Preu

Import

6,00

6,00

6,00
25,00

12,00
25,00
229,00

8
8
16
8
2
8
4

7,03
7,09
0,92
0,27
21,93
20,08
45,00

56,24
56,72
14,72
2,16
43,86
160,64
180,00

21
4
8
8
2

31,36
18,00
1,35
2,84
15,00

658,56
72,00
10,80
22,72
30,00

8
8

20,00
21,47

160,00
171,76
1.640,18

15

15,00

225,00

20

6,71

134,20
359,20

U

4.-PROTECCIONS COLꞏLECTIVES
4.01

M2
Sistema provisional de protecció de buit d'escala en
construcció d'1 m d'alçada, format per: barana principal de
tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 2500 mm de longitud,
amortitzable en 150 usos; barana intermèdia de tub d'acer
de 25 mm de diàmetre i 2500 mm de longitud; entornpeu
de tauló de fusta de pi de 15x5,2 cm, amortitzable en 4
usos i guardacossos telescòpics de seguretat fabricats en
acer de primera qualitat pintat al forn en epoxi-polièster, de
35x35 mm i 1500 mm de longitud, separats entre si una
distància màxima de 2 m i fixats al forjat.

4.02

ML
Cable de seguretat per a ancoratge de cinturó de seguretat
4.-TOTAL PROTECCIONS COLꞏLECTIVES

2

PRESSUPOST
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
FLORIT 44
Num.
5.01

5.02

5.03

Amidament
UA DESCRIPCIÓ
5.-MÀ D'OBRA DE SEGURETAT
U Formació de seguretat e higiene en el treball realitzada per
un tècnic competent en seguretat, a peu d'obra i previ a
l'inici dels treballs.
1
PA Equip de manteniment i conservació dels equips de
protecció individual i dels sistemes de protecció colꞏlectiva,
inclou equip de neteja de l'obra.
1
U Equip de neteja i conservació d'instal.lacions provisionals
d'obra.
1
5.-TOTAL MÀ D'OBRA DE SEGURETAT

Preu

Import

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00
750,00

TOTAL PRESSUPOST

5.802,26 €

NOTA: Les bastides i qualsevol altre mitjà de treball en alçada es valoraran i estaran incloses en cada una de
les partides del pressupost d'execució de l'obra, que les requereixi. S'ha de tenir en compte que
s'exigirà un pla de muntatge, desmuntatge i colꞏlocació signat per un tècnic competent segons RD
2177/2004
Sabadell, juny de 2019
Ricard Perich i Duran

3

Eduard Freixas i Coronas
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D. PLÀNOLS

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
DISPOSICIÓ ELEMENTS EN PLANTA

e-1/150

TANCAMENT SEGURETAT RESPECTE PATI ESCOLA

BASTIDA
BALCÓ

MENJADOR-ESTAR (ME)

BANY (B)

VESTÍBUL-PAS (P)

CARR

CUINA (C)

HABITACIÓ (H3)

PLATAFORMA
ELEVADORA

CASETA
BANY
VESTUARI

SUPERFÍCIE
ACOPI
MATERIAL

CARRER FLORIT, 44

ACCÉS
VEHICLES

HABITACIÓ (H2)

ACCÉS
VIANANTS

ROMA
ER DE

HABITACIÓ (H1)

ACOPI
MATERIAL
RAMPA 5%

PLATAFORMA
ELEVADORA
TREBALLS
A FAÇANA

LINIA DE VIDA
TREBALLS
MANTENIMENT
A COBERTA

3-2ª

2-2ª

AÏLLAMENT TÈRMIC 8cm
MANTA LLANA DE ROCA

AÏLLAMENT TÈRMIC 5cm
MANTA LLANA DE ROCA

200

1-2ª

Bx-2ª

150

BASTIDA

e-1/100

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
DISPOSICIÓ ELEMENTS EN SECCIÓ

e-1/100

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
DISPOSICIÓ ELEMENTS EN ALÇAT C/FLORIT

PLATAFORMA
ELEVADORA

futura escomesa telecomunicacions

ZONA ACOPI MATERIAL

C-0.05
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E. ANNEX: NTP 634 i NTP 1015

Año: 2003

NTP 634: Plataformas elevadoras móviles de personal
Plates-formes élévatrices mobiles de personnel
Mobile Elevation Work Platforms

Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición
normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones contenidas en una NTP concreta es conveniente
tener en cuenta su fecha de edición.

Redactores:
José Mª Tamborero del Pino
Ingeniero Industrial
CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO

Introducción
El aumento espectacular en utilización de plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) para efectuar trabajos en altura de
distinta índole, principalmente montajes, reparaciones, inspecciones u otros trabajos similares, junto con el hecho de que la mayoría de
estos equipos son de alquiler, motiva la elaboración de esta NTP, ya que a los riesgos propios se añaden los derivados del
desconocimiento por parte de los usuarios que los alquilan de las normas de utilización segura.
El objetivo de esta NTP es la prevención de los distintos riesgos asociados a la utilización de éstos equipos; para ello se indican los
factores de riesgo y las causas que los generan así como las medidas de prevención y protección más idóneas.

Definición. Clasificación. Partes. Características.
Definición y clasificación
La plataforma elevadora móvil de personal (PEMP) es una máquina móvil destinada a desplazar personas hasta una posición de
trabajo, con una única y definida posición de entrada y salida de la plataforma; está constituida como mínimo por una plataforma de
trabajo con órganos de servicio, una estructura extensible y un chásis. Existen plataformas sobre camión articuladas y telescópicas,
autopropulsadas de tijera, autopropulsadas articuladas o telescópicas y plataformas especiales remolcables entre otras.
Las PEMP se dividen en dos grupos principales:
●

●

Grupo A: Son las que la proyección vertical del centro de gravedad (c.d.g.) de la carga está siempre en el interior de las líneas
de vuelco.
Grupo B: Son las que la proyección vertical del c.d.g. de la carga puede estar en el exterior de las líneas de vuelco.

En función de sus posibilidades de traslación, se dividen en tres tipos:
●
●

●

Tipo 1: La traslación solo es posible si la PEMP se encuentra en posición de transporte.
Tipo 2: La traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada solo puede ser mandada por un órgano situado en el
chasis.
Tipo 3: La traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada puede ser mandada por un órgano situado en la
plataforma de trabajo.

Partes de la plataforma
Las distintas partes que componen una plataforma elevadora móvil de personal se pueden ver en la figura 1 y se describen a
continuación.
Figura 1
Partes de una plataforma elevadora móvil de personal

Plataforma de trabajo
Esta formada por una bandeja rodeada por una barandilla, o por una cesta.
Estructura extensible
Estructura unida al chasis sobre la que está instalada la plataforma de trabajo, permitiendo moverla hasta la situación deseada. Puede
constar de uno o varios tramos, plumas o brazos, simples, telescópicos o articulados, estructura de tijera o cualquier combinación entre
todos ellos, con o sin posibilidad de orientación con relación a la base.
La proyección vertical del c.d.g. de la carga, durante la extensión de la estructura puede estar en el interior del polígono de
sustentación, o, según la constitución de la máquina, en el exterior de dicho polígono.
Chasis
Es la base de la PEMP. Puede ser autopropulsado, empujado o remolcado; puede estar situado sobre el suelo, ruedas, cadenas,
orugas o bases especiales; montado sobre remolque, semi-remolque, camión o furgón; y fijado con estabilizadores, ejes exteriores,
gatos u otros sistemas que aseguren su estabilidad.
Elementos complementarios
●

●

●

Estabilizadores: Son todos los dispositivos o sistemas concebidos para asegurar la estabilidad de las PEMP como pueden ser
gatos, bloqueo de suspensión, ejes extensibles, etc.
Sistemas de accionamiento: Son los sistemas que sirven para accionar todos los movimientos de las estructuras extensibles.
Pueden ser accionadas por cables, cadenas, tornillo o por piñón y cremallera.
Órganos de servicio: Incluye los paneles de mando normales, de seguridad y de emergencia.

Características
Plataformas sobre camión articuladas o telescópicas
Este tipo de plataformas se utiliza para trabajos al aire libre situados a gran altura, como pueden ser reparaciones, mantenimiento,
tendidos eléctricos, etc.
Consta de un brazo articulado capaz de elevarse a alturas de hasta 62 m. y de girar 360°.
La plataforma puede ser utilizada por tres personas como máximo según los casos.
Plataformas autopropulsadas de tijera
Este tipo de plataformas se utiliza para trabajos de instalaciones eléctricas, mantenimientos, montajes industriales, etc.
La plataforma es de elevación vertical con alcances máximos de 25 m. y con gran capacidad de personas y equipos auxiliares de
trabajo.
Pueden estar alimentadas por baterías, motor de explosión y tracción a las cuatro ruedas.
Plataformas autopropulsadas articuladas o telescópicas

Se utilizan para trabajos en zonas de difícil acceso. Pueden ser de brazo articulado y sección telescópica o sólo telescópicas con un
alcance de hasta 40 m.
Pueden estar alimentadas por baterías, con motor diesel y tracción integral o una combinación de ambos sistemas.

Riesgos y factores de riesgo
Caídas a distinto nivel
Pueden ser debidas a:
●

●
●
●
●

Basculamiento del conjunto del equipo al estar situado sobre una superficie inclinada o en mal estado, falta de estabilizadores,
etc. Ver fig. 2.
Ausencia de barandillas de seguridad en parte o todo el perímetro de la plataforma. Ver fig. 3.
Efectuar trabajos utilizando elementos auxiliares tipo escalera, banquetas, etc. para ganar altura.
Trabajar sobre la plataforma sin los equipos de protección individual debidamente anclados.
Rotura de la plataforma de trabajo por sobrecarga, deterioro o mal uso de la misma.

Vuelco del equipo
Puede originarse por:
●

●
●
●

Trabajos con el chasis situado sobre una superficie inclinada. Ver fig. 2.
Hundimiento o reblandecimiento de toda o parte de la superficie de apoyo del chasis.
No utilizar estabilizadores, hacerlo de forma incorrecta, apoyarlos total o parcialmente sobre superficies poco resistentes.
Sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a su resistencia máxima permitida.

Caída de materiales sobre personas y/o bienes
Pueden deberse a:
●
●
●
●
●

Vuelco del equipo.
Plataforma de trabajo desprotegida.
Rotura de una plataforma de trabajo.
Herramientas sueltas o materiales dejados sobre la superficie.
Personas situadas en las proximidades de la zona de trabajo o bajo la vertical de la plataforma.
Figura 2
Vuelco del equipo por falta de estabilidad

Figura 3
Plataforma de trabajo protegida parcialmente

Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma contra objetos fijos o móviles
Normalmente se producen por movimientos de elevación o pequeños desplazamientos del equipo en proximidades de obstáculos fijos
o móviles sin las correspondientes precauciones. Ver fig. 4.
Figura 4
Choques contra objetos fijos en la fase de elevación de la plataforma

Contactos eléctricos directos o indirectos
La causa más habitual es la proximidad a líneas eléctricas de AT y/o BT ya sean aéreas o en fachada. Ver fig. 5.
Figura 5
Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas aéreas de AT.

Caídas al mismo nivel
Suelen tener su origen en la falta de orden y limpieza en la superficie de la plataforma de trabajo.

Atrapamiento entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre ésta y el chasis
Se producen por:
●
●

Efectuar algún tipo de actuación en la estructura durante la operación de bajada de la misma.
Situarse entre el chasis y la plataforma durante la operación de bajada de la plataforma de trabajo. Fig. 6.
Figura 6
Atrapamiento de extremidades superiores en la estructura extensible

Medidas de prevención y de protección
Características constructivas de seguridad
Fundamentalmente están relacionadas con las características de estructura y estabilidad, la presencia de estabilizadores y las
estructuras extensibles.
Cálculos de estructura y estabilidad. Generalidades.
El fabricante es responsable del cálculo de resistencia de estructuras, determinación de su valor, puntos de aplicación, direcciones y
combinaciones de cargas y fuerzas específicas que originan las condiciones más desfavorables. Asimismo es responsable de los
cálculos
de estabilidad, identificación de las diversas posiciones de las PEMP y de las combinaciones de cargas y fuerzas que, conjuntamente,
originan las condiciones de estabilidad mínimas.
Chasis y estabilizadores
La plataforma de trabajo debe estar provista de los siguientes dispositivos de seguridad:
Dispositivo que impida su traslación cuando no esté en posición de transporte. (PEMP con conductor acompañante y las
autopropulsadas del Tipo 1).
Dispositivo (por ej. un nivel de burbuja) que indique si la inclinación o pendiente del chasis está dentro de los límites establecidos por el
fabricante. Para las PEMP con estabilizadores accionados mecánicamente este dispositivo deberá ser visible desde cada puesto de
mando de los estabilizadores.
Las PEMP del tipo 3 deben disponer de una señal sonora audible que advierta cuando se alcanzan los límites máximos de inclinación.
Las bases de apoyo de los estabilizadores deben estar construidas de forma que puedan adaptarse a suelos que presenten una
pendiente o desnivel de al menos 10°.
Estructuras extensibles
Las PEMP deben estar equipadas con dispositivos de control que reduzcan el riesgo de vuelco o de sobrepasar las tensiones
admisibles. Distinguimos entre las PEMP del grupo A y las del grupo B para indicar los métodos aconsejables en cada caso:
●

Grupo A:
❍
❍

●

Sistema de control de carga y registrador de posición
Control de posición con criterios de estabilidad y de sobrecarga reforzada

Grupo B:
❍
❍
❍
❍

Sistema de control de carga y registrador de posición
Sistemas de control de la carga y del momento
Sistemas de control del momento con criterio de sobrecarga reforzado
Control de posición con criterios de estabilidad y de sobrecarga reforzada

Conviene destacar que los controles de carga y de momento no pueden proteger contra una sobrecarga que sobrepase largamente la
capacidad de carga máxima.

Sistemas de accionamiento de las estructuras extensibles
Los sistemas de accionamiento deben estar concebidos y construidos de forma que impidan todo movimiento intempestivo de la
estructura extensible.
Sistemas de accionamiento por cables

Los sistemas de accionamiento por cables deben comprender un dispositivo o sistema que en caso de un fallo limiten a 0,2 m. el
movimiento vertical de la plataforma de trabajo con la carga máxima de utilización.
Los cables de carga deben ser de acero galvanizado sin empalmes excepto en sus extremos no siendo aconsejables los de acero
inoxidable. Las características técnicas que deben reunir son:
a. Diámetro mínimo 8 mm.
b. Nº mínimo de hilos 114.
c. Clase de resistencia de los hilos comprendida entre 1.570 N/mm2 y 1.960 N/ mm2.
La unión entre el cable y su terminal debe ser capaz de resistir al menos el 80 % de la carga mínima de rotura del cable.
Sistemas de accionamiento por cadena
Los sistemas de accionamiento por cadena deben comprender un dispositivo o sistema que en caso de un fallo limiten a 0,2 m. el
movimiento vertical de la plataforma de trabajo con la carga máxima de utilización. No deben utilizarse cadenas con eslabones
redondos.
La unión entre las cadenas y su terminal debe ser capaz de resistir al menos el 100 % de la carga mínima de rotura de la cadena.
Sistemas de accionamiento por tornillo
La tensión de utilización en los tornillos y en las tuercas debe ser al menos igual a 1/6 de la tensión de rotura del material utilizado. El
material utilizado para los tornillos debe tener una resistencia al desgaste más elevada que la utilizada para las tuercas que soporten la
carga.
Cada tornillo debe tener una tuerca que soporte la carga y una tuerca de seguridad no cargada. La tuerca de seguridad no debe
quedar cargada mas que en caso de rotura de la tuerca que soporta la carga. La plataforma de trabajo no podrá elevarse desde su
posición de acceso si la tuerca de seguridad esta cargada.
Los tornillos deben estar equipados, en cada una de sus extremidades, de dispositivos que impidan a las tuercas de carga y de
seguridad que se salga el tornillo (por ej., topes mecánicos).
Sistemas de accionamiento por piñón y cremallera
La tensión de utilización de piñones y cremalleras debe ser al menos igual a 1/6 de la tensión de rotura del material utilizado.
Deben estar provistos de un dispositivo de seguridad accionado por un ¡imitador de sobrevelocidad que pare progresivamente la
plataforma de trabajo con la carga máxima de utilización y mantenerla parada en caso de fallo del mecanismo de elevación. Si el
dispositivo de seguridad está accionado, la alimentación de la energía debe ser detenida automáticamente.

Plataforma de trabajo
Equipamiento
La plataforma estará equipada con barandillas o cualquier otra estructura en todo su perímetro a una altura mínima de 0,90 m. y
dispondrá de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas de
acuerdo con el RD 486/1997 sobre lugares de trabajo: Anexo I.A.3.3 y el RD 1215/1997 sobre equipos de trabajo: Anexo 1.1.6. (La
norma UNE-EN 280 especifica que la plataforma debe tener un pretil superior a 1,10 m. de altura mínima, un zócalo de 0,15 m. de
altura y una barra intermedia a menos de 0,55 m. del zócalo o del pretil superior; en los accesos de la plataforma, la altura del zócalo
puede reducirse a 0,1 m. La barandilla debe tener una resistencia a fuerzas específicas de 500 N por persona aplicadas en los puntos
y en la dirección más desfavorable, sin producir una deformación permanente).
Tendrá una puerta de acceso o en su defecto elementos movibles que no deben abrirse hacia el exterior. Deben estar concebidos para
cerrarse y bloquearse automáticamente o que impidan todo movimiento de la plataforma mientras no estén en posición cerrada y
bloqueada. Los distintos elementos de las barandillas de seguridad no deben ser extraíbles salvo por una acción directa intencionada.
El suelo, comprendida toda trampilla, debe ser antideslizante y permitir la salida del agua (por ej. enrejado o metal perforado). Las
aberturas deben estar dimensionadas para impedir el paso de una esfera de 15 mm. de diámetro.
Las trampillas deben estar fijadas de forma segura con el fin de evitar toda apertura intempestiva. No deben poder abrirse hacia abajo
o lateralmente.
El suelo de la plataforma debe poder soportar la carga máxima de utilización m calculada según la siguiente expresión:
m = n x mp + me
donde:

mp =80 Kg (masa de una persona)
me ≥ 40 Kg (valor mínimo de la masa de las herramientas y materiales)
n = nº autorizado de personas sobre la plataforma de trabajo
Deberá disponer de puntos de enganche para poder anclar los cinturones de seguridad o arneses para cada persona que ocupe la
plataforma.
Las PEMP del tipo 3 deben estar equipadas con un avisador sonoro accionado desde la propia plataforma, mientras que las del tipo 2
deben estar equipadas con medios de comunicación entre el personal situado sobre la plataforma y el conductor del vehículo portador.
Las PEMP autopropulsadas deben disponer de limitador automático de velocidad de traslado.
Sistemas de mando
La plataforma debe tener dos sistemas de mando, un primario y un secundario. El primario debe estar sobre la plataforma y accesible
para el operador. Los mandos secundarios deben estar diseñados para sustituir los primarios y deben estar situados para ser
accesibles desde el suelo.
Los sistemas de mando deben estar perfectamente marcados de forma indeleble de fácil comprensión según códigos normalizados.
Todos los mandos direccionales deben activarse en la dirección de la función volviendo a la posición de paro o neutra automáticamente
cuando se deje de actuar sobre ellos. Los mandos deben estar diseñados de forma que no puedan ser accionados de forma
inadvertida o por personal no autorizado ( por ej. un interruptor bloqueable).
Sistemas de seguridad de inclinación máxima
La inclinación de la plataforma de trabajo no debe variar mas de 5º respecto a la horizontal o al plano del chasis durante los
movimientos de la estructura extensible o bajo el efecto de las cargas y fuerzas de servicio. En caso de fallo del sistema de
mantenimiento de la horizontalidad, debe existir un dispositivo de seguridad que mantenga el nivel de la plataforma con una tolerancia
suplementaria de 5º.
Sistema de bajada auxiliar
Todas las plataformas de trabajo deben estar equipadas con sistemas auxiliares de descenso, sistema retráctil o de rotación en caso
de fallo del sistema primario.
Sistema de paro de emergencia
La plataforma de trabajo debe estar equipada con un sistema de paro de emergencia fácilmente accesible que desactive todos los
sistemas de accionamiento de una forma efectiva, conforme a la norma UNE-EN 418 Seguridad de las máquinas. Equipo de parada de
emergencia, aspectos funcionales.
Sistemas de advertencia
La plataforma de trabajo debe estar equipada con una alarma u otro sistema de advertencia que se active automáticamente cuando la
base de la plataforma se inclina mas de 5º de la inclinación máxima permitida en cualquier dirección.

Estabilizadores, salientes y ejes extensibles
Deben estar equipados con dispositivos de seguridad para asegurar de modo positivo que la plataforma no se moverá mientras los
estabilizadores no estén situados en posición. Los circuitos de control deben asegurar que los motores de movimiento no se podrán
activar mientras los estabilizadores no se hayan desactivado y la plataforma no esté bajada a la altura mínima de transporte.

Sistemas de elevación
Sistemas de seguridad
Cuando la carga nominal de trabajo de la plataforma esté soportada por un sistema de cables metálicos o cadenas de elevación o
ambos, el factor de seguridad del cable o cadena debe ser de 8 como mínimo, basado en la carga unitaria de rotura a la tracción
referida a la sección primitiva.
Todos los sistemas de conducción hidráulicos y neumáticos así como los componentes peligrosos deben tener una resistencia a la
rotura por presión cuatro veces la presión de trabajo para la que han sido diseñados. Para los componentes no peligrosos esta
resistencia será dos veces la presión de trabajo. Se consideran componentes peligrosos aquellos que, en caso de fallo o mal
funcionamiento, implicaría un descenso libre de la plataforma.
Sistemas de protección

Cuando la elevación de la plataforma se realice mediante un sistema electromecánico, éste estará diseñado para impedir el descenso
libre en caso de fallo en el generador o del suministro de energía.
Cuando la elevación de la plataforma se realice mediante un sistema hidráulico o neumático, el sistema debe estar equipado para
prevenir una caída libre en caso de rotura de alguna conducción hidráulica o neumática.
Los sistemas hidráulicos o neumáticos de los estabilizadores o cualquier otro sistema deben estar diseñados para prevenir su cierre en
caso de rotura de alguna conducción hidráulica o neumática.
Otras protecciones
Los motores o partes calientes de las PEMP deben estar protegidas convenientemente. Su apertura sólo se podrá realizar con llaves
especiales y por personal autorizado.
Los escapes de los motores de combustión interna deben estar dirigidos lejos de los puestos de mando.

Dispositivos de seguridad
Eléctricos
Los interruptores de seguridad que actúen como componentes que dan información deben satisfacer la norma EN 60947-5:1997
(Anexo K: prescripciones especiales para los auxiliares de mando con maniobra positiva de apertura).
Hidráulicos y neumáticos
Deben estar concebidos e instalados de forma que ofrezcan niveles de seguridad equivalentes a los dispositivos de seguridad
eléctricos.
Los componentes hidráulicos y neumáticos de estos dispositivos y sistemas que actúen directamente sobre los circuitos de potencia de
los sistemas hidráulicos y neumáticos deben estar duplicados si el fallo de un componente puede engendrar una situación peligrosa.
Los distribuidores pilotados de estos componentes deben estar concebidos e instalados de forma que mantengan la seguridad en caso
de fallo de energía, es decir parar el movimiento correspondiente.
Mecánicos
Deben estar concebidos e instalados de forma que ofrezcan niveles de seguridad equivalentes a los dispositivos de seguridad
eléctricos. Esta exigencia se satisface por las varillas, palancas, cables, cadenas, etc., si resisten al menos dos veces la carga a la que
son sometidos.

Otras medidas de protección frente a riesgos específicos
Riesgo de electrocución
Este riesgo se manifiesta en tanto en cuanto las plataformas puedan alcanzar líneas eléctricas aéreas, sean de alta o de baja tensión.
Según el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/ 1968), se entiende como tales las de
corriente alterna trifásica a 50 Hz de frecuencia, cuya tensión nominal eficaz entre fases sea igual o superior a 1 kV.
Para prevenir el riesgo de electrocución se deberán aplicar los criterios establecidos en el RD 614/2001 sobre disposiciones mínimas
para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico; en concreto según indica el Art. 4.2, todo
trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve riesgo eléctrico se debe efectuar sin tensión.
Cuando no se pueda dejar sin tensión la instalación se deben seguir las medidas preventivas indicadas en el Anexo V.A Trabajos en
proximidad. Disposiciones generales y lo indicado en el Anexo V.B Trabajos en proximidad. Disposiciones particulares del citado RD
614/2001. Se recomienda, a fin de facilitar la correcta interpretación y aplicación del citado R.D. consultar la correspondiente Guía
Técnica elaborada por el INSHT.
Complementariamente, se recomienda consultar la NTP-72: Trabajos con elementos de altura en presencia de líneas eléctricas aéreas.

Normas de seguridad en la utilización del equipo
Hay cuatro grupos de normas importantes: las normas previas a la puesta en marcha de la plataforma, las normas previas a la
elevación de la plataforma, las normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada y las normas después del uso de la
plataforma.
Normas previas a la puesta en marcha de la plataforma
Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos que puedan afectar a su seguridad. La
inspección debe consistir en lo siguiente:

●

●

Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de circuitos hidráulicos, daños en cables
diversos, estado de conexiones eléctricas, estado de neumáticos, frenos y baterías, etc.
Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que funcionan correctamente.

Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si constituye un riesgo para la seguridad del equipo. Todos
los defectos detectados que puedan afectar a la seguridad deben ser corregidos antes de utilizar el equipo.
Normas previas a la elevación de la plataforma
●

●
●
●

●
●
●

Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del equipo. Hay que mantener una distancia
mínima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la corriente mientras duren los trabajos en sus proximidades.
Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo.
Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de utilización.
Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las normas dictadas por el fabricante
y que no se puede actuar sobre ellos mientras la plataforma de trabajo no esté en posición de transporte o en los límites de
posición.
Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso.
Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están anclados adecuadamente.
Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o circulen por las proximidades.

Normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada
●

●

●

Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la superficie de apoyo es resistente y sin
desniveles.
Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros, rampas, etc., que comprometan la
seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstáculos situados por encima de la plataforma de trabajo.
La velocidad máxima de traslación con la plataforma ocupada no sobrepasará los siguientes valores:
1,5 m/s para las PEMP sobre vehículo portador cuando el movimiento de traslación se mande desde la cabina del
portador.
❍ 3,0 m/s para las PEMP sobre raíles.
❍ 0,7 m/s para todas las demás PEMP de los tipos 2 y 3.
No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adversas.
No manejar la PEMP de forma temeraria o distraída.
❍

●
●

Otras normas
●
●
●
●

●

●
●

●
●
●

No sobrecargar la plataforma de trabajo.
No utilizar la plataforma como grúa.
No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas.
Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre la PEMP, por ejemplo paneles de
anuncios, ya que podrían quedar modificadas la carga máxima de utilización, carga estructural, carga debida al viento o fuerza
manual, según el caso.
Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán mantener siempre los dos pies sobre la misma.
Además deberán utilizar los cinturones de seguridad o arnés debidamente anclados.
No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura.
Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo debe ser comunicada inmediatamente y
subsanada antes de continuar los trabajos.
Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo.
No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de elevación o cualquier otro sistema de acceso.
No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien ventilados.

Normas después del uso de la plataforma
Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente.
Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, falcando las ruedas si es necesario.
Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el trabajo. Tener precaución con el agua para que no
afecten a cables o partes eléctricas del equipo.
Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas en el lugar habilitado para ello. Fig. 7.
Figura 7
Plataforma de trabajo después de ser utilizada

Otras recomendaciones
No se deben rellenar los depósitos de combustible (PEMP con motor de combustión) con el motor en marcha.
Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles llamas, chispas, fuegos y con prohibición de fumar.
No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de las PEMP.

Manual de instrucciones. Verificación y señalización.
Manual de instrucciones
Toda PEMP debe llevar un manual de instrucciones de funcionamiento que incluya de forma separada las instrucciones para las
operaciones de mantenimiento que únicamente las podrán realizar personal de mantenimiento especializado.
El manual deberá contener la siguiente información principal:
●
●
●

Descripción, especificaciones y características de la plataforma de trabajo así como las instrucciones de uso.
Presión hidráulica máxima de trabajo y voltaje máximo de los sistemas eléctricos de la plataforma.
Instrucciones relativas al funcionamiento, normas de seguridad, mantenimiento y reparación.

Verificación y señalización
Las PEMP deben ir provistas de la siguiente documentación y elementos de señalización.
●
●
●

Placas de identificación y de características.
Diagramas de cargas y alcances.
Señalización de peligros y advertencias de seguridad.

Mantenimiento
Las PEMP deben ser mantenidas de acuerdo con las instrucciones de cada fabricante y que deben estar contenidas en un manual que
se entrega con cada plataforma. Tanto las revisiones como los plazos para ser realizadas deben ser hechas por personal
especializado. La norma UNE-58921 IN incluye una Hoja de Revisiones Periódicas de las PEMP que puede servir de guía a la hora de
realizar estas revisiones. Fig. 8
Figura 8
Hoja de revisiones periódicas de las PEMP

(Se anexa al final del documento)

Operador de las PEMP
Solo las personas preparadas y autorizadas, mayores de 18 años, estarán autorizadas para operar las plataformas elevadoras móviles
de personal.
Para ello y antes de estar autorizado para utilizar la plataforma, el operador debe:

●
●

●

Ser formado por una persona cualificada sobre los símbolos y funciones de cada uno de los instrumentos de control.
Leer y comprender las instrucciones y normas de seguridad recogidas en los manuales de funcionamiento entregados por el
fabricante.
Leer y comprender los símbolos situados sobre la plataforma de trabajo con la ayuda de personal cualificado.

Normativa legal
Diseño y fabricación
RD 1435/1992, de 27 de noviembre. Relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
RD 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el RD 1435/1992, ampliando el campo de aplicación a las máquinas con función de
elevación o desplazamiento de personas.

Disposiciones generales
RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
RD 773/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
El RD 1215/1997, de 18 de julio, (B.O.E. de 7 de agosto de 1997), por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo, traspuso al derecho español las Directivas89/655/CEE y 95/63/
CEE relativas, respectivamente, a utilización de Equipos de Trabajo y su primera modificación.
Su ámbito general requiere realizar una clasificación por grupos conceptuales con sus fechas de entrada en vigor o de adaptación de
los equipos ya existentes para determinar exactamente el alcance de las disposiciones aplicables a las PEMP.

GRUPO

CONCEPTO

ENTRADA
EN VIGOR

1

Definiciones

27.08.1997

2

Obligaciones del empresario

27.08.1997

Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo

27.08.1997

Adaptación (equipos existentes el 27.08.1997)

27.08.1998

Disposiciones mínimas aplicables a equipos de trabajo móviles, automotores o no

05.12.1998

Adaptación (equipos existentes el 05.12.1998)

05.12.2002

Disposiciones mínimas aplicables a equipos de trabajo para elevación de cargas

05.12.1998

Adaptación (equipos existentes el 05.12.1998)

05.12.2002

6

Condiciones generales de utilización de equipos de trabajo

27.08.1997

7

Condiciones de utilización de equipos de trabajo móviles, automotores o no

05.12.1998

8

Condiciones de utilización de equipos de trabajo para elevación de cargas

05.12.1998

3

4

5

Con relación a este cuadro hay que realizar las siguientes observaciones:
●

●

●

Los grupos 1 y 2, corresponden al texto articulado del Real Decreto, y, por lo tanto, tienen un carácter general para todo tipo de
equipos de trabajo, incluyendo las PEMP. No obstante, las obligaciones del empresario deben tener en cuenta que la utilización
de las PEMP se realiza habitualmente fuera de la empresa del propietario (la mayoría de las PEMP son de alquiler) y por
personas ajenas a la misma, condicionando los requisitos relativos a las comprobaciones después de cada instalación y el
manejo por personas capacitadas, entre otros.
Los grupos 3, 4 y 5, contienen disposiciones técnicas de los equipos, generales las del primero de ellos y específicas las de los
otros dos, integrando el ANEXO I, que va precedido de una doble observación preliminar: Las disposiciones que se indican a
continuación solo serán de aplicación si el equipo de trabajo da lugar al tipo de riesgo para el que se especifica la medida
correspondiente. En el caso de los equipos de trabajo que ya estén en servicio en la fecha de entrada en vigor de este Real
Decreto, la aplicación de las citadas disposiciones no requerirá necesariamente de la adopción de las mismas medidas que las
aplicadas a los equipos de trabajo nuevos. Es decir, indica una limitación objetiva la primera parte, y una aplicación subjetiva
discrecional en su segunda.
Los grupos 6, 7 y 8, se refieren a la utilización, cuyo ámbito de aplicación queda fuera del control del empresario propietario de
la PEMP al estar la mayoría alquiladas. Estas normas están contempladas en el ANEXO II, asimismo precedido por la siguiente
observación preliminar: Las disposiciones del presente Anexo se aplicarán cuando exista el riesgo correspondiente para el
equipo de trabajo considerado. Esto indica una delimitación objetiva por la clase de máquina.
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Notas Técnicas de Prevención

PROPIETARIO: ........................................................................................

DIRECCIÓN: ...............................................................................................

MÁQUINA: ...............................................................................................

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO QUE HA EFECTUADO LA REVISIÓN:

MODELO: ................................................................................................
Nº DE SERIE: ..........................................................................................
HORAS DE FUNCIONAMIENTO: ...........................................................
Elementos + operaciones
CHASIS
• Controlar que las tuercas de las
ruedas estén apretadas .....................
• estado de los neumáticos ..................
• limpieza ..............................................
• Inspección visual de las soldaduras ..
• Articulaciones de la dirección (pivotes
y rótulas) ............................................
• Traslación frenado .............................
• traslación desfrenado .........................
• Verificar que los diferentes órganos
estén bien apretados .........................
• Verificar fugas de aceite .....................
• Estado de los mandos de la base ......
PLATAFORMA O CESTA
• Puerta de acceso ...............................
• Estado del suelo limpieza
• Extensiones (*) ...................................
• Anclaje de los cinturones de seguridad
(solo en articuladas y telescópicas) ...
• Funcionamiento de la nivelación de la
cesta (en articuladas y telescópicas) .
• Inspección visual de soldaduras ........
• Panel de mandos ...............................
• Etiquetas informativas y de los mandos
PLUMA
• Inspeccionar visualmente el estado
de las soldaduras ...............................
• Verificar que no existan fugas de
aceite .................................................
• Verificar el estado de cables y cadenas
• Interruptor de corte de maniobra en
caso de rotura del cable o cadenas del
telescópico .........................................
BRAZO ARTICULADO
• Inspeccionar visualmente el estado de
los diferentes elementos y
articulaciones de juegos y soldaduras
• Controlar el estado de los flexibles
hidráulicos, roce, etc. .........................
• Verificar fugas de aceite .....................
ORIENTACIÓN
• Verificar visualmente el estado ..........
• Controlar el apriete de los tornillos de
la corona ............................................
• Comprobar juego del reductor de giro
• Frenado del giro al soltar el mando ...
MECANISMO DE TIJERAS
• Inspeccionar visualmente el estado de
las soldaduras ....................................
• Verificar que no existan fugas
hidráulicas ..........................................
• Estado de las articulaciones
• Mecanismo de bajada de emergencia
• Valla de protección para evitar tocar
la tijera cuando baja o paro automático
antes de alcanzar una altura de 3 m.
con rearme y bajada con avisos
acústicos ............................................

Operación
efectuada

Observaciones

FECHA: .......................................................................................................
Elementos + operaciones
• Fugas de aceite en cilindros
estabilizadores (*) ..............................

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

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

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

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
CONTROLAR FUNCIONAMIENTO DEL
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE
INCLINACIÓN 3/5°
• En interrupción de los movimientos ...
• En indicador sonoro de la inclinación
• Entrada automática de la velocidad
corta al elevar ....................................
• Sistema automático que garantiza en
las máquinas con estabilizadores
que están apoyadas al suelo .............
• Sobrecarga (*) ....................................
• Alarma sonora ....................................
• Interrupción de la maniobra ...............
• Indicador sonoro de traslación ...........
• Paros de emergencia .........................
• Claxon ................................................
• Contactos de seguridad de la puerta (*)
• Limitador de radio, en brazos
telescópicos (*) ..................................
• Seguridad contra uso no autorizado ..
• Prioridad a los mandos en cesta ........
• Control de bomba manual o eléctrica
de emergencias .................................
BATERIAS
• Comprobar nivel de agua ...................
• Comprobar que los bornes están bien
apretados ...........................................
• Comprobar el estado de los cables
eléctricos ............................................
• Controlar la carga ..............................

Operación
efectuada

Observaciones

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

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

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

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

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

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

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

NOTA: Con el medidor pesa-ácido,
guiarse por los siguientes valores:
De 1,1 a 1,16 - Fuera de servicio
De 1,16 a 1,24 - Poner a cargar
De 1,24 a 1,3 - Carga buena
PRUEBA DE LOS MOVIMIENTOS
TANTO DE LOS MANDOS DE LA
CESTA COMO DE LA BASE
En plumas telescópicas o articuladas
subida y bajada de la pluma .................
Subida y bajada de la articulación ........
Telescópico, entrar, salir .......................
Giro derecha izquierda ..........................
Estabilizadores (*) .................................
Mando de nivelación cesta ...................

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

EN MÁQUINAS DE TIJERA
Subir y bajar la tijera .............................

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

COMPROBACIÓN DOCUMENTAL
Y SEÑALIZACIÓN
Placa de identificación ..........................
Placa de características ........................
Marcado CE (Máquinas posteriores 1-1-97)
Certificado del fabricante ......................
Manual de instrucciones .......................
Instrucciones de seguridad ...................
Prueba de la última revisión ..................

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

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

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

Nota: (*) Sólo en máquinas que dotadas de este mecanismo.
Esta hoja solamente comprende la revisión de los distintos elementos en cuanto a seguridad del equipo, para el engrase y mantenimiento seguir
las instrucciones del fabricante.

Figura 8. Hoja de revisiones periódicas de las PEMP
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Andamios tubulares de componentes
prefabricados (I): normas constructivas
Metal scaffold (I): construction standars
Echafaudages de pied fixes (I): normes de construction

Redactor:
José Mª Tamborero del Pino
Ingeniero Industrial
CENTRO NACIONAL DE
CONDICIONES DE TRABAJO

La presente Nota Técnica de Prevención sustituye a la NTP 669
y la actualiza en base a los avances técnicos de estos equipos
en los últimos años y las exigencias legales del Real Decreto
2177/2004. Es la primera de las dos en que se ha desdoblado
y se refiere a normas constructivas. La segunda se refiere a las
recomendaciones de montaje, utilización y desmontaje.

Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas
en una disposición normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones
contenidas en una NTP concreta es conveniente tener en cuenta su fecha de edición.

1. INTRODUCCIÓN
Los trabajos de rehabilitación de edificios de todo tipo, así
como los ya habituales en edificios en construcción motiva la elaboración de esta NTP relativa a los andamios de
fachada de componentes prefabricados que contempla
los distintos aspectos de seguridad relacionados con su
montaje, utilización y desmontaje, y las medidas necesarias para proteger de los riesgos a terceras personas
o bienes ajenos a la obra; no debe olvidarse que este
tipo de andamios se encuentra, en muchas ocasiones,
en la vía pública ocupando aceras o incluso la calzada
destinada a la circulación de vehículos.
Para ello se desarrollan los riesgos y los factores de
riesgo, las causas que los generan y las medidas de prevención y protección más idóneas.

2. DEFINICIÓN. TIPOS Y SISTEMAS.
CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Los andamios de trabajo prefabricados, sistema modular,
son estructuras tubulares provisionales para proporcionar
un lugar de trabajo, de paso, o de protección seguro para
la construcción, mantenimiento, reparación o demolición
de edificios, entre otros. Según se haya definido su uso,
los andamios pueden cumplir la función de habilitar superficies de trabajo, sustentación de carga, protección
horizontal o perimetral, de servicio (para circulación de
operarios y materiales conectando diferentes zonas), etc.
Las principales partes que configuran un andamio de
trabajo prefabricado modular se pueden ver en la figura 1.

Sistemas de andamio con certificación de producto
emitida por una entidad reconocida de certificación
Son andamios basados en un sistema modular de componentes prefabricados interconectados entre sí, para constituir estructuras temporales que se configuran adaptándose
a la superficie de un elemento constructivo (fachadas, chimeneas, bóvedas, puentes, depósitos, monumentos, etc.).
En lo referente a los sistemas de andamios que disponen de certificación de producto debe verificarse que se
disponga de la correspondiente documentación, que se
encuentre en vigor y que se acompañe de las instrucciones del fabricante del sistema. Estructuralmente, el andamio debe estar conformado sin mezclas de materiales de
distintos fabricantes que contradigan las referidas Instrucciones del fabricante y que inhabilitan dicha certificación.
Sistemas de andamio sin certificación pero asimilables
a normas armonizadas
Estos andamios no pueden aportar una garantía de producto por no disponer de los documentos acreditativos
de ensayos preceptivos previos o bien por no estar en
vigencia o por no serles de aplicación al presentarse con
mezclas que los invalidan. Según el V Convenio Colectivo
del Sector la Construcción (CCSC), los andamios que no
dispongan de certificación de producto emitida por entidad reconocida únicamente podrán montarse hasta 6 m
de altura, no podrán contar con distancias entre apoyos
de más de 8 m o estar situadas sus bases a una altura
superior a 24 m.

Tipos y sistemas

Sistemas de andamio sin certificación no asimilables a
normas armonizadas del tipo de escalerilla y cruceta

Los andamios tubulares prefabricados se presentan
en diversas variantes y sistemas que se describen a
continuación.

Son andamios basados en un sistema modular de componentes prefabricados interconectados entre sí, constituidos por marcos con escalas para acceso (escaleri-
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ANDAMIO MODULAR
ESTÁNDAR DE MARCO

ANDAMIO MODULAR
MULTIDIRECCIONAL

7
10

4

7
9

8

5

4
8
6

3

9

11
6
10

2
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Base de apoyo / Husillo
Soporte de inicio
Montante / Marco
Travesaño / Larguero
Plataforma con trampilla
Barandilla
Rodapié
Escalera de acceso
Diagonal
Plataforma

3

5

2

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bases de apoyo / Husillos
Base collarín de inicio / Disco inicio
Vertical / Montante vertical
Vigueta soporte de plataformas / Soporte
para plataformas
Horizontales
Barandilla/ Larguero
Barandilla lateral
Diagonal
Plataformas/ Bandejas
Rodapiés
Anclajes

Figura 1. Principales elementos de un sistema de andamio modular estándar de marco y multidireccional. Detalle del sistema de
unión entre componentes del sistema multidireccional.

llas) incorporadas, que se unen mediante riostras para
garantizar la invariabilidad del conjunto, constituyendo
estructuras provisionales que se configuran frente a un
elemento constructivo. Ver figura 2.

Este tipo de andamios carece de norma específica.
Por ello será necesario lleva a cabo una evaluación de
riesgos cuyo resultado determinará la posibilidad de su
utilización y, en su caso, la adopción de medidas preventivas complementarias.
Sistemas de andamio sin certificación conformados
por la unión de tubos con grapas

Figura 2. Andamio de escalerilla y cruceta.

Se denominan andamios metálicos tubulares (no modulares) aquellos andamios en los que todas o algunas de
sus dimensiones son determinadas mediante dispositivos de unión, que se denominan grapas o abrazaderas.
Dichos dispositivos se fijan a elementos denominados tubos, para constituir estructuras provisionales y que
se pueden adaptar según las circunstancias a cualquier
obra u objeto y a elementos constructivos (chimeneas,
depósitos, etc.). Ver figura 3.
Los andamios metálicos tubulares carecen de norma
específica. Por esta razón, al igual que en el caso anterior,
será necesario lleva a cabo una evaluación de riesgos
cuyo resultado determinará la posibilidad de su utilización y, en su caso, la adopción de medidas preventivas
complementarias.
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Sistemas de andamio sin certificación de caballetes o
borriqueta de uso restringido
Son los constituidos por dos caballetes o dos borriquetas
metálicas, sobre los que se apoyan unos tablones o plataformas metálicas para formar el piso o plataforma de
trabajo, regulable en altura o no. A este respecto, el artículo 198 del CCSC, limita el empleo de estos andamios
de borriquetas hasta una altura de 3 m al no estar sujetos
a norma específica. De modo general esta plataforma no
debería alcanzar los 2 m de altura.
La posibilidad de uso está ligada a los resultados de la
evaluación de riesgos que determinará, si corresponde,
la adopción de medidas preventivas complementarias.

Clasificación y características
Los criterios de clasificación y designación, según las
Normas UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811 se detallan en
las tablas 1 y 3.
Los requerimientos y el tipo de trabajo determinan la
clase de andamio a emplear.
Designación
La designación de un sistema de andamio debe contener
las partes que se indican en la tabla 2.
CRITERIO DE
CLASIFICACIÓN

CLASES

Carga de servicio

2, 3, 4, 5 y 6 de acuerdo con la tabla
3 de la norma UNE-EN 12811-1:2003.

Plataformas y
sus apoyos

(D) diseñado con ensayo de caída.
(N) no diseñado con ensayo de caída.

Anchura del
sistema

SW06, SW09, SW12, SW15, SW18,
SW21, SW24.

Altura libre

H1 y H2 de acuerdo con la tabla 2 de la
norma UNE-EN 12811-1:2003.

Revestimiento

(B) con equipamiento de revestimiento.
(A) sin equipamiento de revestimiento.

Método de
acceso vertical

(LA) con escalera de mano.
(ST) con escalera de acceso.
(LS) con escalera de mano y de acceso.

Tabla 1. Clasificación de sistemas de andamio.

ANDAMIO

Grapa o brida giratoria

Abrazadera fija

Figura 3. Andamio metálico tubular no modular. Tubo y grapa.

Norma UNE-EN 12810

Clase de carga de servicio

2, 3, 4, 5 y 6.

Ensayos de caída sobre plataformas

(D) con ensayo.
(N) sin ensayo.

Clase de anchura del sistema

SW

Clase de altura libre

H1 o H2

Revestimiento

Sin revestimiento.
Con revestimiento.

Acceso

(LA), (ST) o (LS).

Tabla 2. Partes que debe contener la designación de un sistema de andamio.

CLASES
DE CARGA

CARGA
DISTRIBUIDA
UNIFORMEMENTE
q1
2
kN/m

CARGA
CONCENTRADA
EN UN ÁREA
2
500x500 mm
F1
kN

CARGA
CONCENTRADA
EN UN ÁREA
2
200x200 mm
F2
kN

CARGA EN UN
ÁREA PARCIAL
q2
2
kN/m

CARGA EN UN
ÁREA PARCIAL
Factor del área
parcial ap

1

0,75

1,50

1,00

-

-

2

1,50

1,50

1,00

-

-

3

2,00

1,50

1,00

-

-

4

3,00

3,00

1,00

5,00

0,4

5

4,50

3,00

1,00

7,50

0,4

6

6,00

3,00

1,00

10,00

0,5

Tabla 3. Cargas de servicio en las áreas de trabajo.
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Entre las áreas de
trabajo.
h3

H1

H2

h3 ≥ 1,90 m

h2 ≥ 1,90 m

Tabla 4. Clases de altura libre.

Entre las áreas de trabajo y los
travesaños o miembros de unión.
h1a, h1b
1,75 m ≤ h1a < 1,90 m
1,75 m ≤ h1b < 1,90 m
h1a ≥ 1,90 m
h1b ≥ 1,90 m

≤ 150

≤ 30
w

b
c
h1a

espacio libre de
paso
distancia libre entre
montantes
altura libre entre las
áreas de trabajo y
los travesaños

b

c

h1b altura libre entre las áreas de trabajo y los miembros de
unión
h2 altura libre para los hombros
h3 altura libre para la cabeza entre áreas de trabajo
p anchura libre para la cabeza
w anchura del área de trabajo

Figura 4. Requisitos para la altura libre y la anchura de las
áreas de trabajo.

Clases de
anchura

Altura libre
Clase

p

h3 ≤ 1900

≤ 150

h2

Indica que se trata de un andamio de clase de carga 3,
de anchura del sistema de al menos 0,9 m y menor de
1,2 m, con longitud máxima de módulo de 2,5 m altura
libre entre las áreas de trabajo y travesaño o anclaje
≥ 1,9 m, sin revestimiento y con escalera de acceso.
Se tomará el módulo de mayor longitud para definir el
andamio.
Las clases de carga garantizan un comportamiento de
los elementos y limitan el tipo de trabajo que se puede
realizar sobre el equipo montado. Esto se expresa en
función de unas cargas de servicio que orientan sobre
si un montaje es aplicable o no a cada caso concreto. A
modo de orientación se puede decir que:
• Los andamios de clase 1 no contemplan la posibilidad
de almacenaje de material.
• Los de clase 2 y 3 se deben utilizar preferentemente
para trabajos de limpieza, pintura, carpintería, revestimientos de fachadas, saneamientos, protección y, en
la industria en general, para trabajos diversos en altura
que no exijan considerables acopios ni gran capacidad
de carga.
• Los de clase 4 y 5 tendrán como finalidad aquellos trabajos de albañilería, aplicación de prefabricados, etc.,
donde puedan existir acopios de materiales y cargas
considerables.
• La clase 6 se reserva a aquellos trabajos difíciles de
albañilería o piedra natural, donde haya almacenaje de
materiales cuyo peso hace que las características de
capacidad de carga del andamio sean determinantes.
Tanto las plataformas como sus correspondientes soportes deben ser capaces de resistir las cargas especificadas en la tabla 3 con las siguientes consideraciones:
• La capacidad de carga mínima exigible a las plataformas, aunque éstas pertenezcan a un andamio de
Clase 1, deberá ser la especificada para la Clase 2, es
2
decir 150 kN/m .
• Su flecha máxima no debe exceder 1/100 de la separación entre apoyos cuando esté sometida a una carga
2
concentrada en una superficie de 500x500 mm o bien
2
en 200x200 mm acorde con los valores de la tabla 4.
• Debe ser posible asegurar las unidades de plataforma frente a desplazamientos peligrosos, por ejemplo,
desprendimiento no intencionado o succionado por la
fuerza del viento.
• Las plataformas deben tener una superficie resistente
al deslizamiento.
• Las dimensiones mínimas de circulación y de trabajo
se reflejan en las tablas 4 y 5.

h1a

“Andamio EN 12810. 3 D. SW 09/250 – H1 (A). ST.”

Los requisitos para la altura libre y la anchura de las
áreas de trabajo se pueden ver en la figura 4.
El CCSC y el Real Decreto 2177/2004 establecen un
mínimo de 60 cm como ancho de la superficie de trabajo.

h1b

Así por ejemplo, si un andamio lleva la siguiente designación:

Altura libre mínima a
nivel de los hombros.
h2
h2 ≥ 1,60 m

h2 ≥ 1,75 m

W en m

W06

0,6 ≤ w < 0,9

W09

0,9 ≤ w < 1,2

W12

1,2 ≤ w < 1,5

W15

1,5 ≤ w < 1,8

W18

1,8 ≤ w < 2,1

W21

2,1 ≤ w < 2,4

W24

2,4 ≤ w

Tabla 5. Clases de anchura para
áreas de trabajo.
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3. RIESGOS Y FACTORES DE RIESGO
En los andamios pueden presentarse una gran variedad
de riesgos, que se describen a continuación, destacando, por sus posibles consecuencias graves, las caídas a
distinto nivel y el desplome de la estructura.
Caídas a distinto nivel debidas a:
•• Montaje o desmontaje de los niveles de trabajo sin el
uso de las correspondientes protecciones colectivas
y/o EPI.
•• Anchura insuficiente de la plataforma de trabajo.
•• Anclaje de los EPI anticaída al andamio en puntos no
garantizados o indicados para ello.
•• Ausencia de barandillas de seguridad en zonas de
trabajo o paso.
•• Acceso a la zona de trabajo trepando verticalmente
por la estructura.
•• Existencia de separación, superior al rango de seguridad establecido entre los 20 y 30 cm, entre el andamio
y la zona de actuación, careciendo de barandilla interior o del uso de EPI anticaída.
•• Deficiente sujeción de la plataforma de trabajo a la
estructura tal que permite su desplazamiento.
•• Rotura de la plataforma de trabajo por sobrecarga, deterioro de las garras o de la superficie o mal uso de
la misma.
•• Mala utilización de las escaleras de acceso a las distintas plantas de la estructura del andamio.
•• Dejar abiertas las trampillas de acceso a uno o varios
de los niveles de trabajo.
Desplome de la estructura debido a:
•• Hundimiento o reblandecimiento de toda o de parte de
la superficie de apoyo.
•• Estar incorrectamente apoyado en el suelo.
•• Desplome del andamio por uso inadecuado (por ejemplo: uso como soporte de cargas en el caso de andamio de trabajo).
•• Deformación o rotura de uno o varios de los elementos constituyentes del andamio originado por mezclar
materiales de distintos fabricantes.
•• Estabilización incorrecta del montaje: Sujeciones a
la fachada inexistentes, incompletas o insuficientes,
anclajes y amarres incorrectos, o no considerar otras
reglas probadas de estabilidad.
•• Montaje incorrecto o no acorde a las instrucciones del
fabricante.
•• Sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a
su resistencia máxima permitida.
•• Insuficientes arriostramientos rigidizadores de la propia estructura.
•• Acción de las inclemencias atmosféricas, en especial
el viento.
•• Sobrecargas generadas en desplazamientos o vuelos
efectuados (por ejemplo: salvar salientes de una fachada).
•• Modificaciones realizadas por personal no cualificado
para ello.
•• Impacto de vehículos.
Caída de materiales sobre personas y/o bienes
debidas a:
•• Vuelco o hundimiento del andamio.
•• Plataforma de trabajo desprotegida en alguna parte
de su perímetro.

•• Rotura de plataforma de trabajo.
•• Falta de plataformas o existencia de huecos en los
niveles de trabajo.
•• Elevación o descenso de los componentes del sistema
u otros elementos utilizando medios inadecuados o
deficientes.
•• No delimitar y balizar debidamente la zona de izado
de materiales.
Caídas al mismo nivel debidas a:
•• Falta de orden y limpieza en la superficie de las plataformas de trabajo.
•• Existencia de huecos, en un mismo nivel de trabajo,
especialmente en el paso entre dos tramos de andamio.
•• Deficiente sujeción de las plataformas de trabajo a la
estructura de forma que pueda dar lugar a su movimiento o desplazamiento.
•• Salto excesivo en plataformas apoyadas para la cubrición de huecos o en los encuentros entre andamios.
Contactos eléctricos directos o indirectos
•• Montaje del andamio en proximidad a líneas eléctricas
de alta tensión (AT) y/o baja tensión (BT) ya sean aéreas o en fachada.
Atrapamientos diversos en extremidades debidos a:
•• Manipulación de los elementos del andamio sin protección de las extremidades.
•• Cierre accidental de la trampilla de las plataformas de
acceso.
•• Caída de elementos al desflejar los paquetes de
material.
Sobreesfuerzos en los trabajos de montaje y
desmontaje debidos a:
•• Peso excesivo de los componentes.
•• Procedimientos de trabajo no ergonómicos que provoquen fatigas físicas por manipulación incorrecta de
cargas.
Golpes contra objetos fijos debidos a:
•• Mal posicionamiento de tubos de anclaje, invadiendo
la zona de trabajo o de paso.
•• Elementos del entorno de la zona de trabajo que invaden las plataformas suponiendo un obstáculo para el
libre movimiento (por ejemplo, las ramas de un árbol).

4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE
PROTECCIÓN
Se describen a continuación las medidas preventivas
principales frente a los riesgos descritos.
Caídas a distinto nivel y desplome de la estructura
Los riesgos de caídas a distinto nivel y/o desplome de
la propia estructura se pueden prevenir si los andamios cumplen con los criterios constructivos indicados
en las instrucciones del fabricante y que se detallan
de forma estándar en determinadas configuraciones
o de forma específica según un estudio de resistencia
y estabilidad.
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Las instrucciones del fabricante deben indicar qué
puntos del andamio están preparados y testados para el
anclaje de los EPI contra caídas de altura.

≤ 80
≤ 80

≥ 150

≤ 470

1000

La estructura de los andamios debe estar formada por tubos de acero o de aluminio, de diámetro exterior de 48,3
mm, con adecuado revestimiento de protección, frente a
oxidación y corrosión, en el caso de los aceros.
No se deben mezclar en una misma estructura elementos y componentes de fabricantes distintos.
Deben conocerse las cargas máximas admitidas por
los componentes del andamio con el fin de poder realizar,
si así corresponde, el cálculo de resistencia y estabilidad.
Las plataformas de trabajo deben ser de resistencia
suficiente (ver tabla 3) y su superficie ser antideslizante.
Deben llevar indicación de la carga máxima admisible.
Pueden ser de madera tratada, acero, plástico o aluminio. Las plataformas deben estar exentas de cualquier
anomalía que afecte a su comportamiento, como pueden
ser deformaciones, golpes, oxidación, etc.
La capacidad de la superficie de apoyo debe ser la
adecuada y podría ser necesario introducir un elemento
de reparto (por ejemplo, un tablón) entre la base y el suelo
cuando este pueda ser punzonado.
Se debe comprobar que las bases usadas y reguladas
para nivelar el andamio, son adecuadas a la carga que
tenga que soportar y la pendiente en la que se monte.

≤ 470

Materiales

Figura 5. Distancias y dimensiones de la protección
perimetral.

Barandilla con
rodapié

Barandilla
esquinal

Protecciones perimetrales
La protección perimetral se compone de una barandilla
principal superior, una barandilla intermedia y un rodapié.
Las distancias entre estos componentes y dimensiones
una vez montados se pueden ver en la figura 5. Estos
elementos, según el sistema utilizado, también pueden
desempeñar funciones estructurales. Ver figura 6.
Los elementos de protección no pueden ser extraíbles,
salvo por una acción directa intencionada. Los rodapiés
deben instalarse, en cada nivel, en todo el perímetro
exterior.
Las características dimensionales y de resistencia de
las protecciones perimetrales se reflejan en la tabla 6
teniendo en cuenta que todas las alturas mínimas están
referenciadas respecto al nivel del piso.
Las barandillas, pantallas o enrejados se deben instalar en los lados de la plataforma con riesgo de caída
superior a 2 m, excepto en el lado o lados del paramento o

Rodapié
Barandilla doble

Figura 6. Protecciones colectivas perimetrales. Elementos.

zona de actuación siempre que el andamio se sitúe a una
distancia no superior al rango de seguridad establecido
entre los 20 y 30 cm.

Barandilla de seguridad
Altura pasamanos tubular

1.000 mm - 950 mm.

Altura barra intermedia

Colocada de manera que el hueco libre con la barandilla superior y el
rodapié sea < 470 mm.

Rodapié

150 mm como mínimo.

Resistencia

1.
2.
3.
4.

Carga horizontal puntual de 0,3 kN con flecha elástica < 35 mm.
Carga descendente puntual de 1,25 kN sin rotura o desmontaje.
Carga ascendente de 0,3 kN.
Carga horizontal en el rodapié: 0,15 kN flecha elástica < 35 mm.

Orificios o ranuras
Tabla 6. Protecciones colectivas. Características dimensionales y de resistencia.

Pantalla o módulo
enrejado metálico

Carga horizontal puntual de
0,3 kN con flecha elástica
< 100 mm (referida a sus
bordes).
≤ 100 cm2 y si el ancho de la
ranura < 50 mm

7
Notas Técnicas de Prevención

Cuando la distancia sea superior se incluirá doble
barandilla en el lado interior o lateral situado más próximo a la pared o zona de trabajo o bien se recurrirá a
la utilización de EPI contra caídas si así lo sugiere la
evaluación de riesgos, para el caso de que no sea posible técnicamente colocar barandillas interiores. Cuando
además exista circulación de personas entre el andamio
y la pared se dispondrá de rodapié también en ese lado
interior o una medida equivalente de protección contra
caída de objetos.
En la figura 7 se puede ver un andamio con protecciones colectivas instaladas en los niveles de trabajo.

La resistencia de las pasarelas de acceso y de las escaleras en la modalidad de zancas será la adecuada para
soportar la sobrecarga de uso considerada acorde a las
personas que la utilicen. Se recomienda una disposición
mínima de un módulo de acceso cada 30 m longitudinales
de andamio. Dichas escaleras deben tener la superficie
antideslizante.
En la figura 10 se puede ver un esquema de distribución tipo de accesos y amarres.

Figura 8. Detalle de escalera del tipo zanca.
Figura 7. Ejemplo de andamio con las protecciones
colectivas instaladas en los niveles de trabajo.

a)

b)

Descripción y dimensiones de los marcos o elementos
verticales
Los marcos o elementos verticales son los elementos
básicos para la sustentación de los diferentes pisos de
la andamiada ya que transmiten a los apoyos las cargas
verticales; están compuestos por montantes verticales
y travesaños que pueden estar reforzados por cartelas
o tirantes. Estos marcos pueden presentarse, según el
sistema de andamio, ya previamente ensamblados o bien
ser ensamblados por elementos verticales y horizontales.
Una vez realizado el montaje, la geometría de la sección
del andamio se debe ajustar a lo reflejado en la figura 1.

Figura 9. a) detalle de acceso mediante escalera, plataforma
y trampilla lateral y b) trampilla de apertura frontal.

Escaleras de acceso
El acceso a las plataformas de trabajo se debe realizar
mediante una escalera tipo zanca o mediante plataformas
con trampilla y escaleras inclinadas. (Ver figuras 8 y 9).
Las escaleras deben tener un ancho de 280 mm o
superior. Se suelen emplear plataformas que permiten
el acceso seguro a las distintas plantas mediante una
trampilla que, una vez utilizada, se debe abatir quedando
la plataforma como un conjunto único y uniforme. Para
prevenir las caídas a distinto nivel, la trampilla debe mantenerse cerrada tras cada paso por ella y cuando no se
use. Atendiendo a la metodología de ejecución de los
trabajos se debe diseñar el acceso a los diferentes niveles de forma que no interfiriera con las zonas de trabajo.
Siempre que exista el riesgo de caída de altura de más
de 2 m, los accesos deben disponer en todo su recorrido
de barandillas de seguridad (barandilla a 1.000 mm y
barandilla intermedia a 450 mm).

Figura 10. Esquema de distribución de accesos y amarres en
andamio sin cubrición.
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Amarres
Amarres por estampación. Vista general y detalles

Tubo de
anclaje
Taco de madera
para reparto de
cargas

Tubo de
amarre

Base
regulable

Amarres por tacos expansibles. Componentes
Tubo de
anclaje

Cáncamo
Taco

A FACHADA

A FORJADO

Los amarres del andamio a la fachada o paramento adecuado, deben realizarse atendiendo a las instrucciones
del fabricante y/o al plan de montaje, utilización y desmontaje que deberá reflejar la disposición y el número,
según el correspondiente estudio de resistencia y estabilidad o configuración tipo facilitada por el fabricante.
Deben ser capaces de soportar las cargas horizontales,
tanto perpendiculares como paralelas al andamio, especialmente las originadas por el viento. Existen diversos
tipos y metodologías de amarre, de los que describimos
los más importantes.
Los amarres mediante tacos expansibles utilizan tacos
de plástico o metálicos de alta resistencia. Los tacos se
introducen en las partes sólidas del paramento (cantos
del forjado, pilares, etc.) y reciben una varilla roscada o
tornillo, que en su extremo libre lleva acoplada una anilla
que es la que enlaza con la pieza específica del andamio
denominada tubo o elemento de amarre.
Los amarres por estampación a ventanas o balcones
constan de dos bases o husillos regulables para dar presión al montante o tubo que a su vez se une al andamio
mediante otro tubo. Es aconsejable poner en ambos extremos durmientes de madera para un adecuado reparto de
la carga transmitida. Antes de instalar las bases se debe
comprobar que el elemento constructivo donde se instale
la estampación (ventanas, balcones) presente una resistencia suficiente para no ceder a la presión que le transmiten las bases regulables. Además periódicamente se
debe inspeccionar y verificar la presión ejercida por estas
bases. También se debe verificar que dicha estampación
pueda absorber perfectamente la carga que se le transmita desde el andamio, así como que esté garantizado frente
al propio deslizamiento. En la figura 11 se pueden observar
esquemas de estos dos tipos de amarres.
Es muy recomendable que los tacos sean introducidos
en paramentos de hormigón armado. En estos paramentos la resistencia del anclaje estará supeditada a la calidad del hormigón. La resistencia del taco fijado se debe
comprobar mediante medios mecánicos.
En cualquier caso es más conveniente la utilización de
amarres mediante tacos a los amarres por estampación.
En la figura 12 se pueden observar esquemas de distribución de amarres en un andamio con y sin recubrimiento.
Los criterios básicos a tener en cuenta en la distribución
de los amarres se indican en la tabla 7.
Auto-estabilidad

A COLUMNA

A VENTANA

Como alternativa estándar para el montaje de andamios
sin amarres, estos se pueden utilizar si se puede garantizar
su estabilidad gracias a unas geometrías adecuadas. En
estos casos, lo más relevante es asegurar un tamaño suficiente en la base del andamio para que sea autoestable.
En la figura 13 se indican los parámetros que se deben
cumplir para el caso de los andamios sin recubrimiento.
Espacios exteriores
H/a < 3 Hmax = 8 m
Espacios cerrados
H/a < 4 Hmax = 12 m
Diseño adecuado y control del estado del montaje

AMARRE DE VENTANA

AMARRE A PUNTAL

Figura 11. Tipos de amarres. Vistas de distintos amarres instalados en obras de edificación.

Según recoge el Real Decreto 2177/2004, los andamios
deben proyectarse, montarse y mantenerse de manera
que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Para conseguir este objetivo en la tabla 8 se
resume lo que en este sentido indica la Guía Técnica de
desarrollo del Real Decreto 1215/1997.
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Iniciar a 4 m de altura como máximo
8m

Colocar el amarre preferentemente dentro de los 20 cm por
debajo de la plataforma

8m

Instalar COMO MÍNIMO un amarre cada 24 m2 de andamio si
no hay cubrición
Instalar COMO MÍNIMO un amarre cada 12 m2 de andamio si
se cubre con malla

4m

En los ANDAMIOS CON LONA deben amarrarse todos los
pies en todos los niveles
Deben estar distribuidos homogéneamente en todo el andamio
Deben amarrarse cada uno de los pies verticales del último nivel
En los cálculos de estabilidad se considera que los amarres
no absorben los esfuerzos verticales
SIN CUBRICIÓN
COMO MÍNIMO CADA 24

Los salvavoladizos deben estar amarrados en sus niveles superior e inferior
El nivel donde se fije el soporte de visera debe estar amarrado

8m

Tabla 7. Criterios generales en la distribución de amarres.

4m

4m

CON RED
COMO MÍNIMO CADA 12

CON LONA
TODOS LOS PIES EN TODAS LAS ALTURAS

2m 2m 2m 2m

Figura 13. Reglas de autoestabilidad.

Figura 12. Esquemas de distribución de amarres en andamios
con o sin recubrimiento.

Andamio
con certificación
de producto

Andamio no
normalizado

Estudio de
Resistencia y
Estabilidad

Configuración tipo
reconocida (emitida
por el fabricante del
equipo)

Estudio de Resistencia y Estabilidad emitido por
técnico competente

Plan de Montaje, Utilización y
Desmontaje

Instrucciones de
montaje del fabricante del equipo

Realizado por técnico competente

Tabla 8. Requisitos de los andamios para no desplazarse o
desplomarse.
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Golpes contra objetos fijos
Los golpes contra objetos fijos provocados por elementos
de la obra que interfieren con las plataformas de trabajo
así como del propio andamio, se deben prevenir manteniendo las cotas mínimas de paso establecidas en la
norma UNE-EN 12811. (Ver figura 4).
Los golpes con los tubos de anclaje o de amarre que
interfieren con el piso de trabajo, se deben evitar instalando anclajes de longitud más corta o bien posicionarlos
de tal forma que eviten dicha interferencia.
Otro aspecto a considerar es el propio diseño del andamio, que debe adaptarse a las características y/o geometría de la fachada.
Riesgo de contactos eléctricos
Según el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/1968), se entiende

como tales las de corriente alterna trifásica de 50 Hz de
frecuencia, cuya tensión nominal eficaz entre fases sea
igual o superior a 1 kV. Para prevenir el riesgo de electrocución se deberán aplicar los criterios establecidos
en Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas
para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico; en concreto según indica
el artículo 4.2, todo trabajo en una instalación eléctrica o
en su proximidad, que conlleve riesgo eléctrico se debe
efectuar sin tensión.
Cuando no se pueda dejar sin tensión la instalación
se deben seguir las medidas preventivas indicadas en
el anexo V.A “Trabajos en proximidad. Disposiciones
generales” y en el anexo V.B “Trabajos en proximidad.
Disposiciones particulares” del citado Real Decreto
614/2001. Se recomienda, a fin de facilitar la correcta
interpretación y aplicación del citado real decreto consultar la correspondiente guía técnica elaborada por el
INSHT.
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La presente Nota Técnica de Prevención sobre las normas
de montaje y utilización complementa a la 1015, sustituye a la
NTP 670 y la actualiza en base a los avances técnicos de estos
equipos en los últimos años y las exigencias legales del Real
Decreto 2177/2004.

Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas
en una disposición normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones
contenidas en una NTP concreta es conveniente tener en cuenta su fecha de edición.

1. INTRODUCCIÓN

3. RIESGOS Y FACTORES DE RIESGO

Los trabajos de rehabilitación de edificios de todo tipo, así
como los ya habituales en edificios en construcción motiva la elaboración de esta NTP relativa a los andamios de
fachada de componentes prefabricados que contempla
los distintos aspectos de seguridad relacionados con su
montaje, utilización y desmontaje y las medidas necesarias para proteger de los riesgos a terceras personas o
bienes ajenos a la obra; no debe olvidarse que este tipo
de andamios se encuentra en muchas ocasiones en la vía
pública ocupando aceras o incluso la calzada destinada
a la circulación de vehículos.
Para ello se desarrollan los riesgos y factores de riesgo
y las causas que los generan y las medidas de prevención y protección más idóneas.

En el montaje, la utilización y el desmontaje y de un andamio de trabajo prefabricado, los riesgos y factores de
riesgo que se pueden presentar, se han indicado en la
NTP 1015.

2. DEFINICIÓN
Los andamios de trabajo prefabricados, sistema modular son estructuras tubulares provisionales para proporcionar un lugar de trabajo, de paso, o de protección
seguro para la construcción, mantenimiento industrial,
construcción naval, reparación o demolición de edificios.
Según se haya definido su uso, los andamios pueden
cumplir la función de habilitar superficies de trabajo, protección horizontal o perimetral, de servicio (para circulación de operarios y materiales conectando diferentes
zonas), etc.
No se consideran como andamios otras estructuras
similares, cuya función exclusiva es la de soportar y transmitir cargas, denominadas “cimbras”, ni las estructuras
de andamios utilizadas exclusivamente como protección
perimetral.
Las distintas partes que configuran un andamio de trabajo prefabricado modular se pueden ver en la figura 1
de la NTP 1015, primera de las dos en las que se ha desglosado este tema.

4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE
PROTECCIÓN
Los riesgos descritos de caídas a distinto nivel, desplome
de la estructura, caídas al mismo nivel, golpes contra objetos fijos, así como los de atrapamiento y sobreesfuerzos
se pueden prevenir, si se siguen una serie de recomendaciones de seguridad en el montaje, la utilización y en
su desmontaje.
Caídas a distinto nivel y/o desplome de la
estructura
Las medidas preventivas y de protección para la prevención de los riesgos de caídas a distinto nivel y/o desplome de la estructura se pueden agrupar en cuatro fases:
previas al montaje; montaje y desmontaje; realización de
amarres; utilización.
Recomendaciones de seguridad previas al montaje
El tipo de andamio ha de ser el adecuado al trabajo que
se va a realizar, debiendo tener el diseño y las dimensiones apropiadas para acceder a todas las zonas de actuación teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
•• Geometría de la fachada o paramento.
•• Carga de uso del andamio en función de los trabajos
a realizar sobre el mismo.
•• Distancia del andamio a la fachada o paramento.
•• Número de personas que lo van a utilizar.
•• Necesidad de cubrición o no con malla o red.
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•• Tipo y ubicación de los amarres.
•• Capacidad de carga de la superficie del suelo.
En ningún caso se pueden mezclar componentes de fabricantes diferentes en un mismo andamio. Los andamios
deben tener una certificación de producto emitida por
entidad reconocida tal y como exige el V Convenio Colectivo del Sector de la Construcción (CCSC) para aquellos
montajes de más de 6 m de altura, en el caso de existir
distancias entre apoyos de más de 8 m o estar situadas
sus bases a una altura superior a 24 m.
Los materiales utilizados han de ser de buena calidad,
sometidos a un mantenimiento y en buen estado de uso.
Cuando se utilicen plataformas de madera contrachapada, estos tendrán un mínimo de 5 capas con un espesor
igual o mayor a 9 mm, según recoge la UNE-EN 12811-1
en su punto 4.2.3, sin defectos que comprometan su resistencia. Los tubos metálicos no deben presentar signos
de oxidación o corrosión, grandes deformaciones, modificaciones o pérdidas de elementos para su conexión.
Se debe comprobar la resistencia de la superficie de
apoyo del andamio. Los andamios deben montarse sobre
terrenos suficientemente compactados o en su defecto
sobre tablones para reparto de la carga o durmientes,
aconsejándose el claveteado de las bases de apoyo. En
ningún caso se deben situar los apoyos sobre tapas de
registro, arquetas o sobre suplementos formados por bidones, ladrillos, bovedillas, torretas de madera, etc. (Ver
figura 1)
Recomendaciones de seguridad en el montaje y
desmontaje
Deben respetarse las recomendaciones dadas a continuación en cada una de las operaciones que se indican.
• Inspección previa de la zona de montaje: con carácter
previo, se debe llevar a cabo una inspección previa de
la zona de montaje para comprobar las condiciones
del suelo, la posición de las plataformas de trabajo,
las zonas donde amarrar, los posibles obstáculos que
se pueden encontrar en el montaje, la proximidad de
elementos peligrosos (por ejemplo, las líneas eléctricas), así como la posible circulación de peatones y/o
vehículos en sus proximidades.
• Acotado y señalización de la zona de trabajo: la zona
de carga/descarga, acopio y montaje/desmontaje, se

debe acotar y señalizar adecuadamente para proteger
a personas y/o vehículos.
•• Dirección del montaje y desmontaje: los andamios sólo
podrán ser montados, desmontados o modificados
sustancialmente bajo la dirección de una persona con
una formación universitaria o profesional que lo habilite
para ello cuando no responda a una “configuración
tipo” generalmente reconocida. Cuando responda a
una “configuración tipo”, también podrá ser dirigida por
una persona con experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y con formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las
funciones de nivel básico.
Por otro lado los trabajadores deben haber recibido
una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a los
riesgos específicos de conformidad con el Real Decreto 2177/2004. Un andamio responde a una “configuración tipo” reconocida cuando su diseño es acorde
a las instrucciones del fabricante del sistema y así se
justifica con la correspondiente documentación. Esta
documentación garantiza por medio de ensayo o simulación equivalente, del mismo fabricante o de laboratorio acreditado, la resistencia y estabilidad del andamio.
Estructuralmente, el andamio deberá estar conformado sin mezclas de materiales de distintos fabricantes
que contraindican las referidas instrucciones del fabricante y que inhabilitan su certificación.
•• Montaje del andamio: según sea el sistema de andamio utilizado o la metodología de montaje, se debe
seguir una secuencia de operaciones atendiendo a
las instrucciones del fabricante y/o al plan de montaje,
utilización y desmontaje.
El montaje seguro del andamio requiere disponer las
bases del andamio de manera que quede posicionado
a la distancia de la pared adecuada para el sistema
de protección seleccionado, así como para el trabajo a
realizar teniendo en cuenta los obstáculos que presente el edificio. Se deben disponer tablones de reparto
en el caso de que la superficie de apoyo tenga una
resistencia insuficiente. El nivelado se debe realizar
empezando desde la parte más alta del terreno.
Deben conocerse las cargas máximas admitidas por
los componentes del andamio con el fin de poder
realizar (si así corresponde según el diseño) el plan

Figura 1. Apoyo correcto e incorrecto de las bases de los andamios. Ejemplos.
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ANDAMIO MODULAR DE MARCO
1

2

3

4

Paso 1

ANDAMIO MODULAR MULTIDIRECCIONAL

Figura 2. Puntos para sujeción de EPI contra caída de altura.

de montaje, utilización y desmontaje, que incluirá el
cálculo de resistencia y estabilidad siempre y cuando
no haya una “configuración tipo” del fabricante de andamio que contemple dicho montaje.
Cuando la eliminación del riesgo de caída superior a
2 m no esté garantizada en cada una de las fases (por
tratarse de fachadas con retranqueos interiores o proceder sin las barandillas trepantes de seguridad), se
requerirá el uso de EPI atendiendo a las instrucciones
del fabricante. El anclaje de los EPI al andamio debe
realizarse únicamente en aquellos puntos garantizados
o indicados para ello. Las instrucciones del fabricante
deberán indicar qué puntos del andamio están preparados y testados para dicha función. Ver figura 2.
Los montadores deben llevar siempre EPI contra caídas
de altura aunque el andamio cuente con protecciones
colectivas. El montador debe extremar la precaución
en todas las fases del montaje/desmontaje, utilizando
preferentemente las protecciones colectivas frente a
la individual, como por ejemplo los pies y largueros
específicos de seguridad para las fases de montaje/
desmontaje. En la figura 3 se muestra la secuencia de
como los operarios utilizan una protección colectiva
previa al montaje de las protecciones colectivas definitivas, ya sea en disposición simple o doble según se
haya determinado y colocadas desde el nivel inferior
antes de subir al siguiente nivel.
Cada nivel se debe montar por completo antes de subir
a la siguiente altura, para garantizar con ello su estabilidad y comportamiento, prestando especial atención a los elementos rigidizadores, como por ejemplo
las diagonales, complementado con los amarres a un
punto firme o cualquier otro método que se use para
garantizar la estabilidad.

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Figura 3. Secuencia de montaje de la protección colectiva
desde un nivel inferior.
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En el caso de disponer de amarres, éstos se colocarán según lo indicado en la configuración tipo o en
el estudio de resistencia y estabilidad; usualmente se
recomienda disponerlos en altura con separaciones
de como máximo 4 m.
En el caso de montajes que contengan desplazamientos o vuelos, esto es, que dispongan de elementos
cuya transmisión de carga vertical quede fuera de las
bases en las que se apoya el andamio, se debe garantizar la estabilidad antes de proceder a montarlos.
Una forma habitual es situar en su proximidad amarres
o anclajes que impidan el vuelco que generan estos
desplazamientos o vuelos. Ver figura 4.
Únicamente una vez estabilizado el conjunto y protegido cada nivel se puede proceder a recubrirlo con malla
o lona atendiendo a las instrucciones del fabricante y/o
al plan de montaje, utilización y desmontaje.
Recomendaciones complementarias de seguridad en
el montaje y desmontaje: en ningún caso se realizará
un montaje incompleto o en el que se suprima algún
componente del mismo.
Se deben utilizar mecanismos de elevación o descenso
convenientemente fijados a la estructura, colocando el
mecanismo en un elemento de la estructura que esté
amarrado. Ver figura 5.
En general, sea cual sea el medio para elevar los elementos del andamio durante el montaje o de los materiales en la fase de uso, se debe delimitar una zona segura
para el izado del material. Además, como elemento clave
en el izado, existen elementos, por ejemplo los mosquetones, diseñados para conectar de manera segura las piezas a elevar, evitando lazos o conexiones menos seguras.
En ningún caso se deben lanzar los elementos que
componen el andamio desde cualquier altura.
Los mecanismos de elevación o descenso básicos
deben cumplir con los siguientes requisitos: polea para
elevación de materiales (debe llevar marcado CE y la
carga máxima de utilización) y carcasa radial que impida
la salida de la cuerda de su garganta. Pueden incorporar
un mecanismo de frenado automático.
No debe utilizarse para otra aplicación distinta de la
descrita en el manual de instrucciones.
Se debe comprobar su funcionamiento antes de su uso
y estar convenientemente fijadas a la estructura acorde
las instrucciones del fabricante.

Eléctrico
Figura 4. Instalación de amarres suplementarios en desplazamientos. Vistas generales y detalles.

Manual

Figura 5. Mecanismos de elevación manuales y eléctricos.
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Cada polea instalada debe disponer de una carcasa
radial que impida la salida de la cuerda de su garganta.
El operario no debe situarse nunca bajo la vertical de
la carga suspendida, siendo una medida preventiva adecuada acotar la zona de subida del material de manera
que se impida el acceso involuntario a esa zona.
•• Cuerdas: deben tener un diámetro adecuado, usualmente comprendido entre 18 y 20 mm.
Se deben almacenar en lugares limpios, secos, bien
ventilados y cerrados.
Tirar de la cuerda con prudencia y de forma coordinada
cogiéndola fuertemente con ambas manos.
Revisar el estado de la cuerda antes de su uso, desechándola si presenta deficiencias.
Asimismo en las operaciones de izado deberán utilizarse guantes, calzado de seguridad, casco y, en su
caso, arnés de seguridad.
•• Mosquetón de izado: deberá disponer de marcado CE.
Se debe revisar su funcionamiento antes de su uso y
estar convenientemente fijado a la cuerda y verificado.
Se debe colocar el gancho de izado con el pestillo de
seguridad cerrado.
•• Elevador de materiales eléctrico: contará con marcado CE, declaración de conformidad, manual de
instrucciones y tendrá marcada la carga máxima de
utilización.
No deberá utilizarse para otra aplicación distinta de la
descrita en su manual de instrucciones.
Se debe revisar antes de su uso.
Recomendaciones de seguridad en la realización de
amarres
Los amarres del andamio deben realizarse siguiendo las
instrucciones del fabricante o el plan de montaje, desmontaje y uso, habiendo consultado previamente los tipos
de trabajos que se van a realizar, ya que éstos determinarán las zonas y formas más propicias donde anclar.
Deben ser capaces de soportar las cargas horizontales, tanto perpendiculares como paralelas a la fachada
derivándolas al paramento de sujeción. En ningún caso
se utilizarán como puntos de amarre cañerías o desagües,
tubos de gas, chimeneas u otros materiales que no sean
suficientemente resistentes.
En la instalación de los amarres se pueden seguir los
criterios de colocación y distribución detallados en la NTP
893 sobre anclajes estructurales.
Es conveniente la utilización de gafas de seguridad
para protegerse de la entrada de polvo, habitual en el
proceso de perforación y colocación de los tacos y cáncamos para el anclaje del andamio.
Recomendaciones de seguridad en la utilización
Los andamios deben comprobarse antes de iniciar la jornada laboral o después de verse afectado por cualquier
circunstancia que pueda alterar su resistencia y estabilidad, especialmente en caso de viento relevante o lluvias.
Deberá procederse a las revisiones periódicas establecidas según lo indicado en Real Decreto 2177/2004. La
tabla 1 contiene una lista orientativa de comprobaciones
o revisiones.
En caso de detectar cualquier anomalía se debe subsanar de inmediato o, según su importancia, delimitar la
zona donde se encuentre pudiendo seguir trabajando en
las zonas seguras.
Los andamios deben ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que

lo habilite para ello o por una persona con experiencia
certificada por el empresario en esta materia de más de
dos años y con formación preventiva correspondiente,
como mínimo, a las funciones de nivel básico:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización,
exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a
su resistencia o a su estabilidad.
Una vez iniciados los trabajos, es decir en la fase de
utilización del andamio, se deben seguir las siguientes
recomendaciones de seguridad:
•• El acceso a la zona de trabajo del andamio por parte
de los operarios se debe hacer siempre por las escaleras o pasarelas instaladas al efecto.
•• Evitar sobrecargas y acopios en los niveles de trabajo
en función del límite de capacidad de carga definido
para el andamio en el propio plan de montaje, utilización y desmontaje cuando proceda.
•• No se debe subir, bajo ningún concepto, a las barandillas como punto de soporte para un trabajo.
•• Los trabajos se deben suspender cuando las condiciones meteorológicas impidan realizar con seguridad
las labores de montaje/desmontaje del andamio. Con
viento superior a 72 km/h se aconseja paralizar las
tareas de montaje/desmontaje procediendo a retirar
los materiales o herramientas que pudieran caer desde
la superficie del andamio.
•• No se deben utilizar andamios de borriquetas u otros
elementos auxiliares situados sobre los niveles de trabajo para ganar altura.
•• Las modificaciones sustanciales (fundamentalmente
las que afecten a la estructura o seguridad) de un andamio montado serán llevadas a cabo por personal
cualificado.
•• Sólo se acoplarán sobre los andamios equipos de trabajo o de elevación de cargas cuando así se hubiera
considerado o evaluado en el diseño del andamio.
•• Las modificaciones de los recubrimientos (por ejemplo,
mallas mosquiteras) deben comunicarse a la dirección
de obra y/o a la empresa instaladora del andamio antes
de realizarse, al tratarse de una modificación que puede generar cambios sustanciales en las características
de diseño del andamio.
•• Las bases están correctamente dispuestas y no superan
su longitud máxima de regulación.
•• Los montantes están alineados.
•• Los montantes están verticales.
•• Los largueros están horizontales.
•• Los travesaños están horizontales.
•• Los elementos de arriostramiento horizontales y verticales están en buen estado.
•• Los anclajes de la fachada están en buen estado y dispuestos según la configuración tipo o el plan de montaje,
desmontaje y utilización si procede.
•• Los marcos con sus pasadores, si así se precisan, están
correctamente ensamblados.
•• Las plataformas de trabajo están correctamente dispuestas y adecuadas a la estructura del andamio y en condiciones de uso sin riesgo de deslizamiento o levantamiento.
•• Las barandillas, pasamanos, barras intermedias y rodapiés
están correctamente dispuestas y en condiciones de uso.
•• Los accesos están en condiciones correctas.
Tabla 1. Lista de comprobación.
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•• La instalación en proximidad de otros equipos (por
ejemplo, grúas) debe tener en cuenta la posible interferencia con el trabajo en el andamio.
•• Durante el uso del andamio se debe mantener el orden
y la limpieza como garantía para evitar las caídas al
mismo nivel y de objetos. En particular los escombros
se deben retirar periódicamente del andamio de forma
que no se acumulen sobre las superficies de trabajo.
Otras recomendaciones de seguridad
En zonas urbanas es aconsejable la instalación de redes en todo el perímetro exterior del andamio, desde las
bases de nivelación hasta la cota más alta y desde un
extremo a otro del andamio, incluidos los laterales. Las
redes pueden ser de alto grado de permeabilidad al aire
(50 gr/m2), de menor permeabilidad pero de mayor calidad (100 gr/m2) o impermeables al aire (lonas). Alternativamente se podría instalar una marquesina protectora
para la recogida de objetos o materiales caídos de forma
incontrolada hacia el exterior del andamio. La utilización
de redes, lonas de protección o marquesinas debe estar
contemplada en la configuración tipo o formar parte del
plan de montaje ya que su instalación modifica la cantidad y/o tipo de amarres del andamio.
Cuando se requiera habilitar un paso peatonal por debajo del andamio, se deberá instalar, de forma que no
interfiera con el propio paso, un sistema de recogida de
polvos, objetos y/o materiales.
En las fases de montaje y desmontaje los distintos
elementos del andamio deben acopiarse en una zona
debidamente delimitada y retirarse lo más rápidamente
posible.
Caídas al mismo nivel
Se debe evitar la acumulación de suciedad, objetos diversos y materiales sobre las plataformas de trabajo. Todo
el personal que trabaje sobre el andamio debe estar formado para que mantenga ordenada su zona de trabajo
y deje libre el suelo de herramientas, cables, materiales,
etc., utilizados para realizar su trabajo; para ello es conveniente disponer de cajas para depositar los útiles necesarios para realizar el trabajo. En cualquier caso, una vez
finalizada la jornada laboral se deben dejar libres todas
las superficies de trabajo.
Golpes contra objetos fijos y atrapamientos
diversos

•• Tener en cuenta las capacidades individuales de las
personas implicadas.
En general, se tendrán en cuenta los criterios y recomendaciones contemplados en la Guía Técnica para
la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la
manipulación manual de cargas publicada por el INSHT.

5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Los EPI recomendables en las operaciones de montaje,
utilización y desmontaje de este tipo de andamios son
los siguientes:
•• Casco de seguridad conforme a la norma EN-397+A1.
Es altamente recomendable que cuente con barbuquejo, ya que protege de los posibles impactos de la cabeza contra tubos del andamio y de forma especial elimina el riesgo de desprenderse el casco de la cabeza
en aquellas posiciones en las existe dicha posibilidad.
•• Guantes de cuero reforzado conformes a las normas
UNE-EN-420+A1 y UNE-EN-388.
•• Calzado de seguridad conforme a la norma UNE-ENE
ISO 20345.
En las situaciones en que no esté garantizada la protección contra caídas de altura mediante protecciones colectivas o se tenga que trabajar de forma puntual en estas
zonas, se utilizará un equipo de protección anticaídas. El
equipo de protección anticaídas debe estar formado por un
arnés anticaídas (UNE-EN-361), un dispositivo de amarre
(UNE-EN-354) con absorbedor de energía (UNE-EN-355)
o un dispositivo anticaídas retráctil (UNE-EN-360).
Para poder estar conectado en todo momento es necesario disponer de doble mosquetón.
Cualquier otro EPI a utilizar se determinará en función
de la correspondiente evaluación de riesgos, según el
tipo de trabajo y de las condiciones del lugar donde esté
instalado el andamio.

6. SEÑALIZACIÓN
En la señalización de seguridad distinguimos tres casos:
la señalización laboral, la señalización viaria y la señalización peatonal.
Cuando algunas partes de un andamio no estén listas
para su utilización, en particular durante el montaje, el
desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia.
Señalización laboral

El riesgo de golpes contra objetos y posibles lesiones
en las extremidades superiores e inferiores, se puede
controlar utilizando los equipos de protección individual
descritos en el apartado correspondiente de este documento. Estas protecciones no evitan el golpe, ni tampoco
protegen otras zonas del cuerpo, por lo que se recomienda adoptar las medidas descritas en la NTP 1015.

Se deben utilizar las siguientes señales según los casos: obligación (protección de la cabeza, protección de
las manos, protección de los pies, protección individual
contra caídas, etc.), advertencia (caídas a distinto nivel,
riesgo de tropezar, riesgo eléctrico, peligro en general) y
prohibición (entrada prohibida a personas no autorizadas).

Sobreesfuerzos

Señalización viaria

Los riesgos de sobreesfuerzos en la manipulación manual de elementos del andamio durante el montaje o desmontaje del mismo, se pueden eliminar o reducir adoptando las siguientes medidas:
•• Utilización de medios mecánicos para la manipulación
de los elementos.
•• La disminución del peso de los elementos.
•• Actuación sobre la organización del trabajo.

Se deben utilizar las señales adecuadas según los distintos casos en que el andamio invada la calzada y se
debe verificar el cumplimiento de la normativa particular
del municipio. Las más importantes son las siguientes:
•• Peligro obras, limitación de velocidad, limitación de
altura, estrechamiento de calzada, etc.
•• Balizamiento mediante guirnaldas luminosas fijas e
intermitentes.
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Señalización peatonal
La seguridad de los peatones que puedan circular por
debajo o en las proximidades de los andamios, se debe
asegurar señalizando los distintos elementos estructurales
situados a nivel de calle, impidiendo siempre que sea posible el paso por debajo de zonas donde se puedan golpear
con alguna parte de la estructura. Para ello se pondrá una
señal complementaria de prohibido pasar a los peatones.
Debe señalizarse y acotar debidamente la zona de

acopio de los materiales así como la zona de izado de
materiales para el montaje y desmontaje del andamio.
En el caso en que, por motivos de seguridad, los peatones no puedan pasar por debajo del andamio, debe existir un paso alternativo debidamente protegido mediante
vallas, señalizado y balizado si se invade la calzada de
circulación de vehículos.
Por otro lado los accesos a locales públicos o portales,
se deben proteger especialmente mediante pórticos con
protecciones horizontales y verticales.
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1.1.- PETICIONARI
El peticionari es HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S. A.

1.2.- EMPLAÇAMENT
El local on es pretén efectuar La instal·lació elèctrica està situat a 08208 SABADELL – Carrer Florit, 44

1.3.- OBJECTE
L’objecte del present Projecte és descriure la instal·lació elèctrica que es pretén efectuar a l’edifici a fi d’obtenir
dels Serveis d’indústria de la Generalitat de Catalunya la necessària aprovació D’INSTAL·LACIÓ D’ENLLAÇ I
DE SERVEIS COMUNS, segons el preceptuat a la Instrucció ITC-BT 04 del vigent "Reglamento Electrotècnico
para Baja Tensión", (Decret 842/2002 de 2 d’agost, B.O.E. nº 224 de 18 de setembre de 2002).

1.4.- CARACTERISTIQUES DE L’EDIFICI
L’edifici consta de 1 planta baixa i 3 plantes pis
El nombre d’escales és una
El nombre de vivendes per planta és:
• Planta baixa ................ 2
• Planta primera ............ 2
• Planta segona............. 2
• Planta tercera ............. 2
El nombre total de vivendes és de 8.
La línia d’enllaçalimenta a:
- 8 vivendes.
- 1 subministre per a serveis comuns de l’edifici

1.5.- SUPERFICIE
La superfície útil de les vivendes està compresa entre 75 m² i 80 m²

1.6.- CLASSIFICACIO
L’edifici s’ha de classificar com a EDIFICI DESTINAT PRINCIPALMENT A VIVENDES, segons la Instrucció
ITC-BT-10 del vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
Relació de les principals I.T.C. del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió a tenir en compte
ITC-BT 06.-

Xarxes aèries per a distribució d’energia. Conductors en instal·lacions a l’aire.

ITC-BT 07-08.- Xarxes subterrànies per a distribució d’energia elèctrica.
ITC-BT 11-12-13-14.-

Instal·lacions d’enllaç. Escomeses. C.G.P., Línia general d’alimentació.

ITC-BT 15-16-17.-

Instal·lacions d’enllaç. Derivacions individuals. Comptadors. Dispositius privats de
comandament i protecció.
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ITC-BT 19-20-21.-

Instal·lacions interiors. Prescripcions generals. Sistemes de instal·lació. Tubs protectors.

ITC-BT 22-23.24.-

Instal·lacions interiors. Protecció contra sobre intensitats, sobretensions, contactes
directes i indirectes.

ITC-BT 28.-

Instal·lacions en llocs de pública concurrència. Prescripcions particulars.

ITC-BT 30.-

Instal·lacions en locals de característiques especials.

ITC-BT 31.-

Instal·lacions amb fins especials. Piscines i fonts.

ITC-BT 36.-

Instal·lacions a petites tensions

ITC-BT 43-44.-

Receptors. Generalitats. Receptors d’enllumenat.

ITC-BT 47.-

Receptors. Motors.

ITC-BT 48.-

Receptors. Transformadors, auto transformadors. Reactàncies. Condensadors.

ITC-BT 18.-

Posades a terra.

ITC-BT 04.-

Autorització i posada en servei de instal·lacions.

1.7.- POTENCIA ELECTRICA PREVISTA
Línea d’enllaç
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RELACIO DE POTÈNCIES ELÈCTRIQUES PREVISTES PER L'EDIFICI

Nº

Receptors

8

vivendes de superficie compresa entre 94 m2 i 100 m2, amb grau
d'electrificació ELEVADA, (9,20 KW) II, potència elèctrica prevista
segons ITC-BT 10.2.1.2.
Arrodoniment
SUBTOTAL 1

7
3
2
5
5
1
1
1
1
1

suministre per a serveis comuns
blocs autonoms i automatics d'enllumenat d'emergencia i
senyalització de 5 W
lluminàries de 10 W LED
lluminàries de 20 W LED
lluminàries de 22 W LED
lluminàries de 25 W LED
videoporter electronic
amplificador TV/FM
previsió grup motriu ascensor
previsió bases d'endoll
Arrodoniment
subtotal potència subministre serveis comuns ……
SUBTOTAL 2

P unit
(KW)
5,750

K
suplem.

P tot
(KW)

1,00

46,00

K

P simult

simult

(KW)

100,00%

46,00

KW

0,00
46,00

KW
KW

0,005

1,00

0,04

100,00%

0,04

KW

0,010
0,020
0,022
0,025
0,200
0,300
0,600
2,300
2,010

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,03
0,04
0,11
0,13
0,20
0,30
0,60
2,30
2,01

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

0,03
0,04
0,11
0,13
0,20
0,30
0,60
2,30
2,01
5,75
5,75

KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW

51,75

KW

0,000

0,00

POTÈNCIA TOTAL LINIA D'ENLLAÇ PREVISTA Wt

La potència a autoritzar per a serveis comuns (enllumenat d'escala i força motriu serveis comuns ) és
POTÈNCIA TOTAL DE L'ESCOMESA PREVISTA Wt

La potència elèctrica a contractar per a vivenda amb GRAU D'ELECTRIFICACIÓ BÀSICA …

5,75

KW

51,75

KW

5,75

KW

1.8.- TENSIO DE SUBMINISTRAMENT
La tensió de subministrament serà:
2 * 230 Volts
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1.9.- DISPOSICIO GENERAL
Les instal·lacions elèctriques a efectuar compliran amb el Vademècum de gener del 2014 per la qual s’aproven
les Normes tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i les instal·lacions d’enllaç de
Fecsa Endesa
Conductors:
El conductors seran de coure aïllats i flexibles, de 750 ó 100 volts de tensió nominal, tipus UNE 07-Z1-K ó RZ1K-0.6/1KV, homologats com a tipus no propagador de flama i baixa emissió de fums segons UNE 21123 ó
UNE 211002, segons s’indica a l’esquema elèctric unifilar.
Canalitzacions: La instal·lació elèctrica corresponent a serveis comuns s’efectuarà amb conductors,
allotjats sota tub aïllant rígid i blindat, tipus FERGONDUR o similar, (resistència a la compressió = 4, resistència
al impacte = 3), en muntatge superficial, sota tubs aïllants flexibles i blindats, (resistència a la compressió = 2,
resistència al impacte = 2), tipus REFLEX o similar, en muntatge pels falsos sostres o sota tub aïllant flexible
corrugat en muntatge encastat.
Canalitzacions horitzontals per passadissos:
En aquest edifici a l’haver-hi una disposició horitzontal dels habitatges, les canalitzacions flexibles de PVC
corrugat del pas de les línies dels receptors de serveis comuns i les derivacions individuals amb cables
multipolars RZ1-0.6/1 KV s’instal·laran sota safates perforades d’acer zincat amb tapa i separadors interiors, en
sentit longitudinal pels passadissos, i les derivacions als habitatges, amb caixes de PVC estanques, per anar
vistes, tipus Legrand model Plexo subjectades a la safata i travessades perpendiculars amb tubs de PVC flexible
blindat roscat en muntatge grapat al forjat de sostre
La instal·lació elèctrica instal·lada a la intempèrie, s’efectuarà amb els conductors de les mateixes
característiques, instal·lats sota tubs aïllants, rígids i blindats en muntatge superficial, o sota tubs aïllants flexibles
corrugats en muntatge encastat, amb mecanismes, caixes de derivació, lluminàries i empalmaments en execució
protegits contra les projeccions d’aigua, UNE IP-44 ó superior, estanc i coberta aïllant. (ICT-BT-30)
S’efectuarà la instal·lació de blocs autònoms i automàtics d’enllumenat d’emergència i senyalització, tipus
LEGRAND o similar de 300 lúmens, assenyalant permanentment la situació dels passos i sortides en totes les
escales de l’edifici de vivendes amb qualsevol alçada d’evacuació (CTE DB SU).
Recintes d’instal·lacions de Telecomunicacions inferiors i superiors (RITI i RITS):
S’ha previst el subministre als locals de telecomunicacions amb una línia exclusiva des del subministre de
serveis comuns en l’edifici.
Comprèn el projecte la instal·lació de canalitzacions elèctriques entre el quadre general de protecció situat
en l’escala i el local de recinte interior de telecomunicacions inferior, (RIT), amb conductors aïllats, en
muntatge superficial.
Igualment comprèn el projecte la instal·lació de canalitzacions elèctriques entre el quadre secundari de
protecció situat al local de recinte interior de telecomunicacions inferior (RITI) i el recinte interiors de
telecomunicacions superior, (RITS), amb conductors, en muntatge superficial pel sostre del garatge
aparcament i sota tubs de PVC corrugat flexible, en els caixons verticals per a instal·lacions elèctriques de les
escales on estan situats els RITS.
També comprèn el projecte la instal·lació de canalitzacions elèctriques dins del local de recinte inferior (RITI)
i superior de telecomunicacions, (RITS), amb conductors, sota tubs de PVC aïllant rígid, en muntatge
superficial, quadres elèctrics secundaris, bases d’endoll, interruptor i enllumenat generals amb regletes
fluorescents tipus industrial i enllumenat d’emergència, d’acord amb els plànols de planta i esquemes unifilars
adjunts.
Altres característiques de la instal·lació:
Els conductors de connexió que alimentin motors estaran dimensionats per a una intensitat no inferior al 125 %
de la intensitat a plena càrrega dels motors em qüestió. (ITC-BT-47).
Els motors amb potència superior a 750 W es protegiran contra els curtcircuits, sobrecàrregues i falles de fase.
S’efectuarà la compensació del factor de potència fins a un valor no inferior a 0,85.
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S’ha tingut en compte al dimensionar els circuits de les làmpades de descàrrega, el multiplicar la càrrega
prevista pel factor 1.8.
S’efectuarà la instal·lació de blocs autònoms i automàtics d’enllumenat d’emergència i senyalització, tipus
LEGRAND de 300 lúmens ó similar per senyalar les zones de pas, escales i sortides, en cas de manca de fluid
elèctric.

1.10.- EMBRANCAMENT
L’escomesa serà subterrània i enllaçarà amb la xarxa de baixa tensió que la companyia subministradora,
(ENDESA), disposi al sector.
Quan l’embrancament sigui enterrat s’efectuarà amb conductors de coure aïllats de 1.000 V. de tensió nominal
tipus UNE RV-0.6/1KV, enterrats a una profunditat mínima de 0.60 m. dins la vorera i 0.80 m. dins el carrer,
segons ITC-BT-07, sota dos tubs de polietilè corrugat doble capa DN 160 mm.
Quan travessin murs o fonaments es protegiran amb tubs igualment de polietilè.
Quan l’embrancament sigui aeri s’efectuarà amb conductors de coure aïllats amb polietilè reticulat, tipus UNE
RZ1-K-0.6/1 KV, grapat directament a la façana, però separat d’ella, a una alçada mínima de 2.50 metres, a no
ser que vagi protegit amb una canalització aïllant amb grau de protecció UNE IP-XX7 mínima, segons ITC-BT-11.
Quan l’embrancament sigui interior els conductes s’allotjaran dins de tubs aïllants rígids i blindats, (UNE
IP-XX7), en muntatge vist o encastat, segons ITC-BT-11.

1.11- CAIXA GENERAL DE PROTECCIO
Serà de material aïllant, tipus normalitzat, tal com indica la Norma UNE - EN 60439 –1, el seu grau de
inflamabilitat serà segons la Norma UNE-EN60439 –3, un cop instal·lada tindrà un grau de protecció IP43
segons la Norma UNE 20324 e IK 08 segons UNE - EN 50102 i també serà precintable.
Compliran també amb la norma GE NNL010 i seràn esquema 7 (entrada i sortida per la part inferior) o esquema
9, (entrada per la part inferior i sortida per la part superior) segons si l’escomesa és aèria (esquema 7) o
soterrada (esquema 9)
La instal·lació serà superficial o encastada
S’instal·larà a la façana de l’edifici o al interior del mateix, a menys de 3 metres de la façana, i a una alçada
mínima de 0.90 metres a no ser que estigui adossada a la centralització de comptadors.
En total caldrà preveure un armari exterior d’obra amb porta metàl·lica de 1750*660 mm per 300 mm de fons.
(mides llum) per a contenir la Caixa de Seccionament de Companyia i la CGP, si bé queda supeditat a l’informe
de Fecsa Endesa per a la pròpia instal·lació
La porta metàl·lica estarà a una alçada sobre el sòl mínima de 30 cms, protegida contra la corrosió, amb grau de
protecció IK 10 mínim i amb pany normalitzat.

1.12.- LINIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ
Enllaçarà la caixa general de protecció amb les centralitzacions de comptadors, el recorregut de la instal·lació
serà el mes curt i recte possible, utilitzant zones d’us comú.
S’efectuarà amb conductors aïllats de 1,000 Volts. de tensió nominal, tipus UNE RZ1-K-0.6/1 KV del tipus no
propagadors d’incendis i amb emissió de fums i opacitat reduïdes o amb barres nues de coure pel interior
de la centralització de comptadors.
Canalitzacions:
1. Conductors s aïllats de 1,000 Volts. de tensió nominal, tipus UNE RZ1-K-0.6/1 KV del tipus no
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propagadors d’incendis i amb emissió de fums i opacitat reduïdes, allotjats sota tub aïllant rígid i
blindat, tipus FERGONDUR o similar, (resistència a la compressió = 4, resistència al impacte = 3), en
muntatge superficial, sota tubs aïllants flexibles i blindats, (resistència a la compressió = 2, resistència al
impacte = 2), tipus REFLEX o similar, en muntatge pels falsos sostres o sota tub aïllant flexible corrugat
en muntatge encastat.
Els tubs estaran homologats segons UNE 50086.
2.

Conductors s aïllats de 1,000 Volts. de tensió nominal, tipus UNE RZ1-K-0.6/1 KV del tipus no
propagadors d’incendis i amb emissió de fums i opacitat reduïdes, allotjats sota safates de PVC o
metàl·liques, de parets plenes o perforades, tancades i amb tapa que només es pugui obrir amb eines
especials, segons la ITC-BT-21.
Les canals estaran homologades segons UNE 50085-1.
La secció de la Línia General d’Alimentació serà de: 4x25 mm2

1.13.- COMPTADORS ELECTRICS
Els comptadors elèctrics s’allotjaran en un armari exclusiu per a aquest ús situat a la planta baixa.
Els comptadors elèctrics s’instal·laran en mòduls prefabricats metàl·lics tipus RQ ó similar, tipus recomanació
UNESA RU 1411 B.
El grau de protecció mínim serà UNE IP-40; IK09
El cablejat interior dels mòduls de centralització de comptadors s’efectuarà completament amb conductors
aïllats de 750 Volts de tensió nominal, tipus UNE 07-Z1-K, del tipus no propagadors d’incendis i amb emissió
de fums i opacitat reduïdes, (UNE 21027-9 o UNE 211002), allotjats sota tubs aïllants i blindats de PVC,
segons es descriu en la ITC-BT-21, tipus FERGONDUR , REFLEX ó similar, de forma que cada derivació
individual serà totalment independent de les derivacions individuals corresponents a altres abonats, complint-se
l’indicat a la instrucció ITC-BT-16 del R.E.B.T.
Les centralitzacions de comptadors disposaran de les unitats funcionals següents:
Interruptor general de maniobra, de tall unipolar, d’obertura en carrega i amb garantia de tall del neutre
desprès dels altres pols, instal·lat en una caixa de doble aïllament independent, entre la línia general
d’alimentació i l’embarrat general de la centralització de comptadors, la intensitat de treball mínima serà
de 160 A fins a tall de potencies de 90 KW i de 250 A per a potencies superiors a 90 KW i inferiors a 150
KW.
Unitat de protecció contra sobretensions especial per centralitzacions
Embarrat general i fusibles de seguretat per a tots els serveis connectats, hi hauran proteccions a
l’embarrat per evitar els contactes a l’hora d’accedir als fusibles.
Comptadors, interruptors horaris i dispositius de comandament per la mesura de l’energia elèctrica.
Embarrat de protecció i bornes de sortida, on hi van connectats totes les derivacions individuals que son
alimentades per aquesta centralització de comptadors, en el mateix embarrat es marcarà amb símbol
normalitzat el terra i es farà la seva connexió.
Opcionalment poden haver-hi les unitats funcionals:
Comandament per el canvi de tarifa de cada subministrament.
Telecomunicacions per a comunicació i obtenció de dades dels consums.
En els plànols que s’acompanyen es detalla el muntatge de la centralització de comptadors segons lo indicat
als paràgrafs anteriors.

Característiques dels recintes de centralització de comptadors elèctrics:
Instal·lació en armari:
Si el nombre de comptadors és igual o inferior a 16 es pot instal·lar en armari exclusiu per aquest fi.
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No tindrà bastiments intermedis que dificultin la lectura o instal·lació.
Enfront de l’armari el passadís tindrà una amplada lliure de 1.50 metres.
L’armari serà PF-30 i disposarà de pany normalitzat de Companyia.
Les demés característiques seràn com s’han descrit abans.
Disposarà d’un extintor d’incendis d’anhídrid carbònic de 3.5 kgs (21 B) a menys de 15 metres del local.
El comportament al foc de les parets serà M0 i els sols M1
Disposarà d’enllumenat d’emergència i senyalització i ventilació.
Disposarà d’una base d’endoll per a manteniment
Les parets de suports dels comptadors seràn de 15 cms d’espessor.
Si la cota del local és igual o inferior a la del passadís disposaran d’una bunera per a evitar inundacions.
l’alçada mínima serà de 2.30 metres i l’amplada mínima de les parets ocupades pels comptadors 1.50
metres.
La distància mínima entre la paret on s’instal·lin els comptadors fins el primer obstacle serà de 1.10
metres mínim.
El local serà EI 120 minuts mínim.

1.14.- DERIVACIONS INDIVIDUALS
El conductors seran de coure aïllats i flexibles, de 750 ó 100 volts de tensió nominal, tipus UNE 07-Z1-K ó RZ1K-0.6/1KV, homologats com a tipus no propagador de flama i baixa emissió de fums segons UNE 21123 ó
UNE 211002, segons s’indica a l’esquema elèctric unifilar.
Canalitzacions: La instal·lació elèctrica s’efectuarà amb els conductors allotjats sota tub aïllant rígid i blindat,
tipus FERGONDUR o similar, (resistència a la compressió = 4, resistència al impacte = 3), en muntatge
superficial, sota tubs aïllants flexibles i blindats, (resistència a la compressió = 2, resistència al impacte = 2),
tipus REFLEX o similar, en muntatge pels falsos sostres o sota tub aïllant flexible corrugat en muntatge encastat i
pel interior de canals d’obra preparades per a aquest fi a la caixa d’escala i registrables a cada planta.
Els tubs estaran homologats segons UNE 50086.
1.

Conductors s aïllats de 1,000 Volts. de tensió nominal, tipus UNE RZ1-K-0.6/1 KV del tipus no
propagadors d’incendis i amb emissió de fums i opacitat reduïdes, allotjats sota safates
metàl·liques, de parets plenes o perforades, tancades i amb tapa que només es pugui obrir amb eines
especials, segons la ITC-BT-21.
Les canals estaran homologades segons UNE 50085-1.

2.

Conductors s aïllats de 750 Volts. de tensió nominal, tipus UNE 07 Z1 del tipus no propagadors
d’incendis i amb emissió de fums i opacitat reduïdes, allotjats sota tubs aïllants flexibles i blindats,
(resistència a la compressió = 2, resistència al impacte = 2), tipus REFLEX o similar, en muntatge sota
safates de PVC o metàl·liques, de parets plenes o perforades, tancades i amb tapa que només es
pugui obrir amb eines especials, segons la ITC-BT-21.
Les canals estaran homologades segons UNE 50085-1.

Quan les canalitzacions siguin soterrades s’efectuaran sota tubs de pvc corrugat de doble capa situats a una
fondària de 60 cm., rodejats de sauló i amb cinta d’avís de PVC a 20 cm. Per damunt del conducte.
Les derivacions individuals només s’entendran per zones d’us comunitari.
A ser possible, les dimensions de les canals d’obra verticals seran:
0.65*0.15 metres de 0 fins a 12 derivacions individuals, en una sola fila
0.50*0.30 metres de 0 fins a 12 derivacions individuals, en dues files
Altres canalitzacions de serveis:
D’acord amb les Normes Particulars per a Instal·lacions d’enllaç en els Subministraments d’energia Elèctrica en
Baixa Tensió, les canalitzacions de llum d’escala i ascensor, i canonades d’aigua o altres canalitzacions, no
podran discórrer per la mateixa canal vertical de les derivacions individuals.

Protecció contra el foc de les canalitzacions de derivacions individuals:
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Al travessar sectors d’incendis diferents (locals de comptadors, locals comercials, vestíbuls) les
canalitzacions de pas d’instal·lacions es segellaran fins a EI-120 amb panells i revestiments tallafocs
marca KNAUFF tipus FIREBOARD o similar, amb un gruix de 25+25 mm. mínim, o parets de totxana de 810 cm enguixades a les 2 cares
Les portelles de registre a les plantes es protegiran contra el foc fins a EI-60 mínim, o bé seran
especials amb homologació o marcatge CE o amb panells marca KNAUFF tipus FIREBOARD amb un gruix
de 15+15 mm. mínim.
Les travessades de forjats a les plantes es protegiran contra el foc i la caiguda de materials fins a EI60 mínim, amb un forjat de formigó en massa cada 3 plantes com a mínim.
El diàmetre dels tubs de protecció dels conductors estarà d’acord amb lo indicat a la instrucció ITC-BT-21 i
serà el que s’indica a l’esquema elèctric unifilar adjunt en el capítol de plànols.

1.15.- QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIO DELS SERVEIS COMUNS
SERVEIS GENERALS D’EDIFICI
El lloc indicat als plànols adjunts en el local de centralització de comptadors elèctrics, s’hi instal·larà el quadre
general de comandament i protecció dels circuits dels serveis comuns de l’edifici, en mòduls de doble aïllament,
que allotjarà els dispositius de comandament i protecció contra els contactes indirectes, (interruptors diferencials)
i interruptor de control de potència magnetotèrmic, (ICPM).
A l’esquema elèctric unifilar adjunt s’hi indica el nombre i característiques dels dispositius de protecció
esmentats, que consistiran en:
Quadre auxiliar de serveis comuns i grup motriu ascensor
Nombre de circuits i proteccions
ICPM

IGA

2/25/U

2/25

Protecció
diferencial
2/40/30

Protecció
magnetotèrmica
2/10

Circuit

Càrregues del Circuit

9.1

Enllumenat emergència vestíbul, escala i
replans
2/10
9.2
Enllumenat V. Entrada, escala i replans
vivendes (punts amb polsador)
2/10
9.3
Enllumenat locals de servei i coberta
2/10
9.4
Enllumenat V. Estrada (punt amb fotocèl·lula i
polsador)
2/40/30
2/10
9.5
Enllumenat pati exterior (punts amb rellotge
horari)
2/10
9.6
Vídeo porter
2/16
9.7
Bases d’endoll
2/40/30
2/20/D
9.8
A quadre auxiliar telecomunicacions
2/40/30 Selec
Previsió 2/10
9.9
Previsió enllumenat dintell ascensor
Previsió 2/16/D
9.10
Previsió A quadre auxiliar ascensor
Quadre auxiliar telecomunicacions RITU en planta baixa
Nombre de circuits i proteccions

ICPM

general
2/20

Protecció
diferencial

Protecció
magnetotèrmica

Circuit

2/40/30

2/10
2/16

9.8.1
9.8.2

Càrregues del Circuit
enllumenat local i emergència
bases endoll local
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1.16.- VIVENDES. QUADRES GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ.
Per a les vivendes de GRAU D’ELECTRIFICACIÓ BÀSICA, el nombre de circuits en aquest cas, serà de 6
per vivenda. (ITC-BT-25-2.3.2).
S’instal·larà un interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar, amb una intensitat mínima de tall per curt
circuit de 4.5 KA i de protecció contra les sobrecàrregues, en cap cas aquest interruptor podrà substituir a
l’interruptor de control de potència (ICP) de la instal·lació.
Les proteccions que s’establiran en els quadres generals de comandament i protecció de les vivendes de
GRAU D’ELECTRIFICACIÓ BÀSICA de 5.75 KW són:

Vivendes tipus (5.75 KW):
Nombre de circuits i proteccions
IGA
2/25

ICP
M
2/25

Protecció
diferencial
2/40/30

2/40/30

Protecció
magnetotèrmica
2/10
2/16

Circuit

2/25
2/20
2/16
2/16

C3
C4
C4.1
C5

C1
C2

Càrregues del Circuit
punts de llum
bases d’endoll generals (+frigorífic, campana
extractora, ...)
vitroceràmica i forn
Rentadora i rentavaixelles
Escalfador elèctric d’a.c.s.
bases d’endoll bany i auxiliars de cuina (damunt
marbre, ...)

Les bases d’endoll de 10/16 A d’intensitat nominal dels circuits protegits amb interruptors
magnetotèrmics de més de 16 ampers d’intensitat nominal es protegiran amb cartutxos fusibles de 16
ampers.
La cuina i forn elèctric es connectaran al circuit d’alimentació directament amb regleta ceràmica d’empalmar
de 25 A, o bé utilitzar bases d’endolls de 25 A.
La rentadora de roba es connectarà sempre a un circuit diferent de l’assecadora.
Les bases d’endoll del taulell de la cuina es situaran fora del volum delimitat per dos plans verticals situats a
una distància de 50 cms de l’aigüera, i vitroceràmica o cuina.

Les instal·lacions interiors de les vivendes s’efectuaran amb conductors flexibles de coure amb aïllament
de PVC, de 450/750 Volts de tensió nominal mínima, tipus UNE H07V-K, sota tub aïllant de PVC flexible i
corrugat, en muntatge encastat, o sota tub de PVC rígid i blindat, tipus FERGONDUR o similar en muntatge
superficial, segons ITC-BT-25.
Es respectaran els volums 0, 1, 2 i 3 als banys d’acord amb ITC BT 27
•

No instal·lar cap tipus de mecanisme o punt de llum a menys de 60 cms del límit del plat de
dutxa o banyera i a qualsevol alçada.

•

En el cas de situar bases d’endoll dins del volum 2 (a menys de 60 cms de banyeres o dutxes)
aquestes seran del tipus de seguretat amb transformador separador de circuits, tipus
LEGRAND model 533 86 ó similar.

•

En el cas de situar bases d’endoll o lluminàries dins del volum 3 (a més de 60 cms de
banyeres o dutxes) estaran protegides amb interruptor diferencial de 30 mA.
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Les distàncies de seguretat de les canalitzacions elèctriques amb les d’altres serveis seran:

- Als paviments dels locals .......................................... 15 cm.
- A xemeneies ...............................................................10 cm.
- A canalitzacions de telecomunicacions .......................10 cm.
- A canalitzacions de gas.................................................3 cm.
- A canalitzacions de fontaneria ................................... 30 cm.
- A instal·lacions de calefacció encastades .................. 30 cm.
- En els encreuaments ....................................................3 cm.
PAU (Punt d’accés d’usuari) de telecomunicacions: S’efectuarà la instal·lació d’una base d’endoll junt a
l’entrada de la vivenda per a alimentació de l’armari del punt d’accés d’instal·lacions de telecomunicacions.
El nombre mínim de punts de llum i endolls a instal·lar a cada estança serà (REBT):
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1.17.- PROTECCIO CONTRA ELS CONTACTES INDIRECTES
La protecció contra els contactes indirectes s’efectuarà amb la posada a terra de les masses més els
dispositius de tall per intensitat de defecte, (interruptors diferencials), que seran d’alta sensibilitat, (30 ma.), per a
enllumenat i bases d’endoll per a usos múltiples , i de mitjana sensibilitat, (300 ma.) per a força motriu.
El valor màxim que podrà tenir la resistència a terra perquè la tensió de defecte de qualsevulla massa
metàl·lica sigui inferior a 24 Volts. serà (ITC-BT-24-4):
24
R < ------- = 80 Ω
0.3
S’efectuarà una connexió equipotencial entre les masses dels aparells sanitaris existents i canalitzacions
metàl·liques i demés elements conductors accessibles, que es connectarà al conductor de protecció de posada a
terra.
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Es connectaran a terra:
- La instal·lació de parallamps.
- La instal·lació de fontaneria, gas, dipòsits, i guies dels aparells elevadors.
- La maquinària en general.
- Les connexions equipotencials dels aparells sanitaris.
La presa de terra s’efectuarà amb piques d’acer courejat de 14 mm. de diàmetre mínim i 2 metres de llargada,
enterrades verticalment en el terreny, connectades entre sí per una línia de coure nu de 35 mm² de secció,
separades per una distància mínima de 4 metres i en nombre suficient perquè el valor de la resistència a terra
sigui inferior a 37 ohms.
Es connectaran a aquest conductor l’estructura metàl·lica de l’edifici i en estructures de formigó armar, almenys
un ferro de l’armadura de cada sabata
La línia principal de terra tindrà una secció segons càlcul específic, amb un mínim de 16 mm² i enllaçarà amb
els conductors de protecció de totes les parts de l’edifici a connectar a terra.
S’instal·larà una caixa de separació de terres en la connexió de la presa de terra, del model normalitzat.

Càlcul de la resistència de terra prevista:
La presa a terra es preveu amb un conductor nu de coure de 1*35 mm² de secció nominal enterrat en el terreny,
i depreciant les piques de terra verticals que s’hi puguin haver instal·lat.
D’acord amb les taules de la ITC-BT-18:
- tipus d’elèctrode: conductor enterrat horitzontalment en tot el perímetre de l’edifici
- naturalesa del terreny: calisses toves
- resistivitat del terreny (ρ) en ohms/metre: < 500
- intensitat de defecte màxima prevista: 0,300 A
- llargada total del conductor de posada a terra: 30 m.l. mínim

El valor a preveure de la tensió de contacte serà:
Conductor horitzontal:
1.25* 2*1.732*Id*ρ
1.25* 2*1.732*0.300*500
Uc < --------------------------- = ---------------------------------- = 21.65 Volts
L
30

1.18.- PROTECCIO CONTRA LES SOBRETENSIONS
D’acord amb la ITC BT 23 del vigent REBT les instal·lacions interiors s’hauran de protegir contra les
sobretensions transitòries en els cassos que s’especifiquen amb caràcter obligatori:
•
Edificis proveïts de parallamps
•
Edificis que es troben dins d’un radi de 50 metres d’un parallamps propi o aliè
•
Edificis quina alimentació elèctrica és per una línia de distribució aèria amb conductors despullats o
aïllats.
•
Edificis amb serveis essencials
•
Activitats industrials no interrompibles
Quan sigui uns dels cassos en que és obligatòria la protecció les proteccions que s’establiran en els quadres
generals de cada abonat individual, garatge o serveis comuns seràn els del grau corresponent a la protecció
d’electrodomèstics (categoria II) que limitin la sobretensió passant a un màxim de Up≤ 2,5 KV.
Excepció feta de que l’ús de la instal·lació sigui per receptors especialment sensibles o amb poca
sensibilitat, en que s’establiran proteccions de categoria I o categoria III
S’instal·larà un mòdul de protecció per cada fase i pel neutre col·locats aigües avall de l’interruptor
diferencial, que connectarà la instal·lació amb el conductor de protecció de posada a terra.
La secció del conductor derivador de la sobretensió serà de 16 mm² com a mínim i es protegirà amb un
interruptor magnetotèrmic de 20A com a màxim.
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D’acord amb l’article 13.2 de la Norma Tècnica Particular d’embrancaments i instal·lacions d’enllaç en baixa
tensió (NTP-IEBT) de Fecsa Endesa d’octubre de 2006, totes les instal·lacions interiors de cada abonat
individual, garatge o serveis comuns es protegiran contra les sobretensions permanents amb caràcter obligatori
Per això s’instal·larà en cada quadre de protecció d’abonat una bobina de protecció contra sobretensions que
actúi sobre l’interruptor automàtic de protecció, magnetotèrmic o diferencial associat quan la tensió d’entrada
superi més d’un 15% del valor de la nominal

1.19.- CALCUL DELS CIRCUITS
---------------------------El càlcul dels circuits s’ha efectuat d’acord amb les següents instruccions del vigent R.E.B.T.:
- Intensitat màxima admissible als conductors: ITC-BT-19-2.2.3 (UNE-20.460 5-523)
- Conductors de connexió dels motors: ITC-BT-47
- Secció dels conductors de protecció: ITC-BT-19-2.3 (UNE-20.460 5-54)
- Caiguda de tensió màxima entre l’origen de la instal·lació i qualsevol punt de la mateixa: ITC-BT-192.2.2
- Secció de la línia d’enllaç amb terra, línia principal de terra i les seves derivacions: ITC-BT-07
- Caiguda de tensió de la línia d’alimentació: ITC-BT-14-3
- Caiguda de tensió de la derivació individual: ITC-BT-15.3
- Caiguda de tensió entre l’origen de les instal·lacions interiors a les vivendes i els punts d’utilització:
ITC-BT-25.3

A la taula del full següent s’indiquen les caigudes de tensió de la línia repartidora, de les derivacions
individuals i dels diferents circuits d’enllumenat i de força motriu dels serveis comuns, podent-se observar que la
caiguda de tensió de la línia repartidora és inferior al 0.50 %, (1.90 Volts), les caigudes de tensió de les
derivacions individuals inferiors a l'1.00 % (2.20 Volts i 3.80 Volts, respectivament per a línies monofàsiques o
trifàsiques) i que la caiguda de tensió màxima entre l’origen de la instal·lació dels serveis comuns i qualsevol punt
de la mateixa és inferior al 3%, (6.60 Volts), per als circuits d’enllumenat i al 5 %, (19.00 Volts), per als circuits de
força motriu.

1.20.- INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT I MANTENIMENT
---------------------------------------------------------------L’instal·lador electricista haurà d’entregar a cada titular de les instal·lacions elèctriques junt amb el butlletins
elèctrics, unes instruccions per al correcte funcionament i manteniment de les instal·lacions.
En el moment actual les instal·lacions de serveis comuns dels edificis d’habitatge de més de 100 KW de potència
elèctrica han de sol·licitar d’una entitat d’inspecció i control reglamentària una inspecció de les instal·lacions
cada 10 anys

EL PETICIONARI

L’ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
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Samuel Romero Díaz
Enginyer tècnic industrial
c/.Sant Lluís 44 2º3ª 08224 Terrassa
nº col.legiat al CETIB: 23244
dni: 45486290H
mvl: 646.87.25.34
samproject@hotmail.com

RECEPTORS

400 V
V
230

391 v FINAL

6,5

5,00 %

225 v FINAL

Perdues en el coure del transformador previstes =

Ucc prevista del transformador de capçalera (%) =

COEF. DE

FACTOR

LONG.

Quadre general - carrer Florit, 44 de Sabadell

Potència a autoritzar:

Coef. Simultaneitat LR en cas de centralització (%) =

51,00 kw

100,00 %

TAULA DE CAIGUDES DE TENSIÓ EN LINIES ELECTRIQUES

Nº DEL

KW

630 KVA

INTENSITAT

NO ACUMULATIVA

18,19 KAmp

POTENCIA

Modalitat taula per caigudes

12,70 mohms

Potencia eléctrica de la font prevista =

POTENCIA
parcial
Nº DE

Intensitat de curtcircuit de la font prevista =

TIPUS

Impedancia equivalent de la font =

CIRCUIT

1,50

2,50

4,00

-

120,00

-

6,00

-

150,00

47
-

10,00

-

185,00

168
-

16,00

-

240,00

12

25,00

-

35,00

Icc max

29
-

Icc max

(kA)

final tram

-

Imp. total

(kA)

inici tram

95,00

Zk

189
-

(mohms)

-

Zcc

70,00

(mohms)

54
-

Xcc

-

C. TENSIO

(mohms)

50,00

C. TENSIO

Rcc

cable
metres RZ
metres 750V
cable
metres RZ

C. TENSIO

(mohms)

Impedàncies directes de les línies

SECCIO

(%)

TOTAL

3,5676

15,0119

(%)

12,6984

18,1871

3,5676

ANTERIOR

12,6984

15,3843

18,1871

4,5511

(%)

12,4251

2,6859

64,7338

18,1871

4,5511

CIRCUIT

2,6203

0,3180

49,3495

64,7338

18,1871

4,1999

corregida

2,6670

2,6180

49,3495

50,7453

18,1871

4,1999

DEF(mm2)

0,0764

49,2800

2,6180

35,3610

50,7453

18,1871

3,8990

Corva

0,0000

1,0098

49,2800

2,8000

35,3610

54,9887

18,1871

3,8990

PIA MAX PIA adoptada

0,0764

0,0764

1,0098

35,2500

2,8000

39,6044

54,9887

18,1871

I MAX ADM.
Cond
multiple(A)

25

0,9334

0,0764

0,7393

35,2500

3,1360

39,6044

59,2320

TIPUS
AGRUP

100

10

0,9334

0,0764

0,7393

39,4800

3,1360

43,8477

Nº CIRC
AGRUP

100

25

10

0,6630

0,0764

0,8189

39,4800

3,4720

Tª (ºC)

106

50

25

16

0,6630

0,0764

0,8189

43,7100

TIPUS
CABLEJAT

W

60

50

25

16

0,7425

0,0764

0,8984

TIPUS
INSTAL

1

W

60

63

25

16

0,7425

0,0764

DENOMINACIÓ
CIRCUIT

40
1

W

80

63

25

16

0,8221

ANTERIOR

3x XLPE o EP
40

1

W

80

63

25

16

Cond.
CU o AL

B
2x XLPE o EP
40

1

W

80

63

25

I nom
(mm2)

Seccio
Cond
Proposada
S/.

et
B2
2x XLPE o EP
40

1

W

80

63

(m.l.)

CU
LR
B2
2x XLPE o EP

40

1

W

80

COS fi

35
CU
LR
B2
2x XLPE o EP

40

1

W

POTENCIA

1
10
CU
LR
B2

2x XLPE o EP

40

1

(%)

4
1
10
CU
LR
B2

2x XLPE o EP

40

SIMULT.

50
3
2
1
16
CU
LR
B2

2x XLPE o EP

(Amps)

1,00
22
2
1
16
CU
LR
B2

CIRCUIT

100,00
1,00
22
2
1
16
CU
LR

(W)

75,00
100,00
1,00
25
2
1
16
CU

CIRCUIT

51.750
25,00
100,00
1,00
25
2
1
16

(W)

LINIA REPART

5.750
25,00
100,00
1,00
28
2
1

CIRCUIT

LR
DERIV. INDIV.

5.750
25,00
100,00
1,00
28
2

Nº

DI1
DERIV. INDIV.

5.750
25,00
100,00
1,00
31

LR

1,5
2,5

1,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,5
2,5
4
2,5
2,5

0,0015
0,1653

0,5313

0,0369
0,1572
0,0159
0,0155
0,0177
0,2656
2,0366
0,7570
0,0061

0,9607
0,9607

0,2037

0,2037
0,2037
0,2037
0,2037
0,2037
0,2037
0,2037
0,2037
0,2037

0,9621
1,1259

0,7349

0,2406
0,3608
0,2196
0,2192
0,2214
0,4693
2,2403
0,9607
0,2098

29,6000
35,6400

320,7600

370,0000
222,7500
240,5700
187,1100
133,6500
399,6000
267,3000
161,5300
276,2100

0,3360
0,6200

5,5800

4,2000
3,8750
4,1850
3,2550
2,3250
4,5360
4,6500
4,1470
4,8050

29,6019
35,6454

320,8085

370,0238
222,7837
240,6064
187,1383
133,6702
399,6257
267,3404
161,5832
276,2518

213,2989
219,3424

342,9223

392,1376
244,8975
262,7202
209,2521
155,7840
421,7395
289,4542
183,6970
298,3656

1,2572
1,2572

10,4436

10,4436
10,4436
10,4436
10,4436
10,4436
10,4436
10,4436
10,4436
10,4436

1,0827
1,0529

0,6735

0,5889
0,9430
0,8791
1,1037
1,4825
0,5476
0,7979
1,2572
0,7740

18,1871

DERIVACIÓ IND. B-1ª
DI2
DERIV. INDIV.

5.750
25,00
100,00
1,00

CONDUCT
CONDUCORS
MULTIPLE
TORS
S

DERIVACIÓ IND. B-2ª
DI3
DERIV. INDIV.

5.750
25,00
100,00

et

DERIVACIÓ IND. 1º-1ª
DI4
DERIV. INDIV.

5.750
25,00

RED BT

DERIVACIÓ IND. 1º-2ª
DI5
DERIV. INDIV.

5.750

et

DERIVACIÓ IND. 2º-1ª
DI6
DERIV. INDIV.

RED BT

DERIVACIÓ IND. 2º-2ª
DI7

Centralització

DERIVACIÓ IND. 3º-1ª

10,4436

C
C
C
C
C

18,1871

C

18,1871

C

59,2320

D

22,1138

10
10
10
10
10

C

6,7295

10

D

43,8477

16

3,4720

20

0,3570

16
25
25
25
25

10

6,7200

16

16

43,7100

25

0,8984

32

0,2037

18
25
25
25
25

20

0,0764

18

25

0,0764

25

0,8221

34

0,1273

W
W
W
W
W

22

16

W

25

10

W

25

W

25

1
1
1
1
1

W

63

1

W

50

1

80

1

60

40
40
40
40
40

1

W

40

1

W

40

1

40

1

2x XLPE o EP
2x XLPE o EP
2x XLPE o EP
2x XLPE o EP
2x XLPE o EP

40

40

2x XLPE o EP

40

40

2x XLPE o EP

C

2x XLPE o EP

2x XLPE o EP

C

2x XLPE o EP

B2
B2
B2
B2
B2

3x XLPE o EP

10

B2

B2

2x XLPE o EP

16

B2

B2

16

LR

B2

25

LR

DI9
DI9
DI9
DI9
DI9

B2

18

CU

DI9

B2

25

CU

DI9

W

6

DI9

W

16

CU
CU
CU
CU
CU

DI9

1

1

CU

DI9

1

1

CU

40

2

CU

40

2

CU

2x XLPE o EP

3

CU

2x XLPE o EP

31

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

B2

1,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

B2

1,00
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2

9.8

100,00

25
25
27
21
15
27
30
29
31
36

9.8

100,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

CU

25,00

30
213
20
25
40

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

CU

25,00

200

0,13
0,93
0,09
0,11
0,17
0,87
10,00
6,15
0,06
2,17

1,5
1,5

5.750

LLUM
LLUM
LLUM
LLUM
LLUM

30
213
20
25
40
200
2.300
1.415
40
500

1
1

5.750

LLUM
2.300

2
2

DERIV. INDIV.

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

40

1.415

2
4

DERIV. INDIV.

9.6
FORÇA

1,00
1,00

DI8

6 blocs de 5 W LED
5*22W LED + 5*25W LED
2*10W LED
1*25W LED
2*20W LED

FORÇA

FORÇA

100
100

DI9

vídeo porter de 200 W
9.7

15
1.400

0,07
6,09

DERIVACIÓ IND. 3º-2ª

QUADRE GENERAL
Enllumenat emergència V. ent. i escala
Enllumenat V. entrada, escala i replans
Enllumenat locals de serveis i coberta
Enllumenat V. entrada (fotocel.lula)
Enllumenat pati exterior

9.8

LLUM

15
1.400

DERIVACIÓ IND. S C

vídeo porter

9.9

FORÇA

500

previsió base d'endoll

9.8.1

FORÇA

previsió base d'endoll

9.8.2

9.10

base d'endoll

1 bloc de 5 W LED + 1*10 W LED

a quadre auxiliar RITU
previsió dintell ascensor
previsió a quadre auxiliar grup motriu ascensor

QUADRE AUXILIAR RITI
Enllumenat i enllumenat emergència local
3 bases d'endoll

PLÀNOLS

A1- EMPLAÇAMENT
A2.- SIGNES CONVENCIONALS
A3.- ESQUEMA ELECTRIC UNIFILAR. CENTRALITZACIO DE COMPTADORS
A4.- ESQUEMA ELECTRIC UNIFILAR. QUADRE
TELECOMUNICACIONS.

SERVEIS COMUNS I AUXILIAR

A5.- ESQUEMA ELECTRIC UNIFILAR. QUADRE INTERIOR VIVENDA TIPUS.
A6.- LINIES ELÈCTRIQUES. PLANTA BAIXA.INSTAL.LACIÓ SOTERRADA
A7.- LINIES ELÈCTRIQUES. PLANTA BAIXA.INSTAL.LACIÓ PER FALS SOSTRE
A8.- LINIES ELÈCTRIQUES. PLANTA TIPUS
A9.- DETALLS DE MUNTATGE DE LA CENTRALITZACIO DE COMPTADORS
D’ACORD AMB LA INSTRUCCIO ITC-BT-16.2 i ITC-BT-16.3 DEL VIGENT R.E.B.T.
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PLÀNOLS

E114

1

REHABILITACIÓ
EDIFICI

E-1/2.000
CA
RR
E
RD
E
R
OM
A

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES
PR

OP

IE

TA

T

LOCALITZACIÓ:

ES

CO

LA
15
0

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL

30

%

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC
30

%

LÍ

M

IT

PA

RICARD PERICH
arquitecte

RC

EL

·L

A

CA

RR

ER

FL

OR

EDUARD FREIXAS
arquitecte

IT

Maig 2019

FOTOGRAFIA AÈRIA

PLANTA EMPLAÇAMENT E-1/200

nord

PROMOTOR:

SITUACIÓ

c/ Blasco de Garay, 17 (SABADELL)
TLF. 93 745 79 10 a/e: e.freixas@vimusa.com

E114 2.1
REHABILITACIÓ
EDIFICI

d

nor

-1,18
BALCÓ
S-5.93 m²

P.BAIXA

-1,13
-1,67

E-1/100

-2,49
MENJADOR-ESTAR (ME)
S-22.71 m²

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES

MA
DE RO

HABITACIÓ (H1)
S-13.32 m²

LOCALITZACIÓ:

ER
CARR

BANY (B)
S-3.11 m²

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL

±0,00

VESTÍBUL-PAS (P)
S-9.74 m²

+0,49
+0,32
CUINA (C)
S-9.00 m²

HABITACIÓ (H2)
S-9.02 m²

HABITACIÓ (H3)
S-9.31 m²

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

+0,15

-1,65

-1,18
-0,92

-0,51

-0,53

-0,14

RICARD PERICH
arquitecte

-0,83

EDUARD FREIXAS
arquitecte

Abril 2019

-0,83
-0,54
-0,30

PROMOTOR:

+0,19

+0,85

CARRER FLORIT, 44

PLANTA BAIXA
Superfície construïda,- 202,41m2
-0,49

+0,21

c/ Blasco de Garay, 17 (SABADELL)
TLF. 93 745 79 10 a/e: e.freixas@vimusa.com

E114 2.2
REHABILITACIÓ
EDIFICI

d

nor
P.TIPUS

E-1/75

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES
BALCÓ
S-5.93 m²
LOCALITZACIÓ:

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL
MENJADOR-ESTAR (ME)
S-22.72 m²
HABITACIÓ (H1)
S-13.32 m²

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

BANY (B)
S-3.11 m²

VESTÍBUL-PAS (P)
S-9.74 m²

RICARD PERICH
arquitecte

CUINA (C)
S-13.32 m²

HABITACIÓ (H2)
S-9.02 m²

HABITACIÓ (H3)
S-9.31 m²

GALERIA (G)

PLANTA TIPUS (1,2,3)
Superfície construïda,- 201,58m2

EDUARD FREIXAS
arquitecte

Abril 2019

PROMOTOR:

c/ Blasco de Garay, 17 (SABADELL)
TLF. 93 745 79 10 a/e: e.freixas@vimusa.com

E114 2.3
REHABILITACIÓ
EDIFICI

FAÇANES

E-1/150

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES
LOCALITZACIÓ:

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL

C+0.00

-0.92

-1.18

-0.54

-1.18

-0.53

-0.14

-0.51

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

-0.92

-1.65

FAÇANA NORD-OEST

FAÇANA NORD-EST

RICARD PERICH
arquitecte

EDUARD FREIXAS
arquitecte

Abril 2019

PROMOTOR:

C+0.00

-0.14
-1.18

FAÇANA SUD-OEST

FAÇANA SUD-EST
c/ Blasco de Garay, 17 (SABADELL)
TLF. 93 745 79 10 a/e: e.freixas@vimusa.com

E114 2.4
REHABILITACIÓ
EDIFICI

SECCIÓ

E-1/75

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES

SECCIO

LOCALITZACIÓ:

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

RICARD PERICH
arquitecte

+0,19

EDUARD FREIXAS
arquitecte

±0,00

Abril 2019

-0,51
PROMOTOR:

SECCIÓ

c/ Blasco de Garay, 17 (SABADELL)
TLF. 93 745 79 10 a/e: e.freixas@vimusa.com

E114 3.1
REHABILITACIÓ
EDIFICI

P.BAIXA

E-1/75

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES
LOCALITZACIÓ:

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

R.I.T.U

REGISTRE
TELECOM.

REGISTRE
ELECTRIC

REGISTRE
AIGUA

COMPTADORS
AIGUA

RICARD PERICH
arquitecte

EDUARD FREIXAS
arquitecte

Maig 2019

PROMOTOR:
ZONA AMB CEL RAS A CONSTRUÏR

ESTAT ACTUAL

PLANTA BAIXA
Superfície construïda,- 202,41m2

INTERVENCIÓ A ENDERROCAR
INTERVENCIÓ A CONSTRUIR

d

nor
c/ Blasco de Garay, 17 (SABADELL)
TLF. 93 745 79 10 a/e: e.freixas@vimusa.com

E114 3.2
REHABILITACIÓ
EDIFICI

P.TIPUS

E-1/75

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES
LOCALITZACIÓ:

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

RICARD PERICH
arquitecte

EDUARD FREIXAS
arquitecte

Maig 2019

PROMOTOR:

ZONA AMB CEL RAS A CONSTRUÏR

PLANTA TIPUS
Superfície construïda,- 201,58m2

ESTAT ACTUAL
INTERVENCIÓ A ENDERROCAR
INTERVENCIÓ A CONSTRUIR

d

nor

c/ Blasco de Garay, 17 (SABADELL)
TLF. 93 745 79 10 a/e: e.freixas@vimusa.com

150

E114 4.1

MOURE TANCA ACTUAL MALLA GALVANITZADA
PAS LLIURE 150 cm

REHABILITACIÓ
EDIFICI

BALCÓ
S-5.93 m²

MENJADOR-ESTAR (ME)
S-21.14 m²
HABITACIÓ (H1)
S-12.88 m²

P.BAIXA

E-1/75

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES
VESTÍBUL
S-8.92 m²

BANY (B)
S-4.39 m²

PAS (P)
S-2.93 m²

LOCALITZACIÓ:

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL

CUINA (C)
S-6.77 m²
GALERIA
(G)
S-1.48 m²

HABITACIÓ (H2)
S-7.73 m²

ALFOMBRA PVC

HABITACIÓ (H3)
S-7.76 m²
R.I.T.U

REGISTRE
TELECOM.

REGISTRE
ELECTRIC

1%

COMPTADORS
AIGUA

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

RICARD PERICH
arquitecte

EDUARD FREIXAS
arquitecte

-0.02

-0.02

PENDENT 1%

previsió
ascensor

Maig 2019

RAMPA
PENDENT 3,6%

PROMOTOR:

d

nor
+0.12

ARMARI ESCOMESA ELÈCTRICA

PLANTA BAIXA
Superfície construïda,- 202,41m2

c/ Blasco de Garay, 17 (SABADELL)
TLF. 93 745 79 10 a/e: e.freixas@vimusa.com

E114 4.2
REHABILITACIÓ
EDIFICI

P.TIPUS (1/2/3)

E-1/75

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES
BALCÓ
S-5.93 m²

LOCALITZACIÓ:

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL
MENJADOR-ESTAR (ME)
S-21.14 m²
HABITACIÓ (H1)
S-12.88 m²

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

VESTÍBUL

BANY (B)
S-3.54 m²

S-12.84m2

PAS (P)
S-5.86 m²
CUINA (C)
S-12.32 m²

RICARD PERICH
arquitecte
HABITACIÓ (H2)
S-8.00 m²
HABITACIÓ (H3)
S-9.14 m²

GALERIA (G)
S-3.68 m²

EDUARD FREIXAS
arquitecte

Maig 2019

PROMOTOR:

d
nor

PLANTA TIPUS (1/2/3)
Superfície construïda,- 201.58m2

c/ Blasco de Garay, 17 (SABADELL)
TLF. 93 745 79 10 a/e: e.freixas@vimusa.com

E114 4.3
REHABILITACIÓ
EDIFICI

E-1/100
NORD-OEST
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES
LOCALITZACIÓ:

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

RICARD PERICH
arquitecte

interfon
linies elèctriques
escomesa aigua
C+0.00
C-0.05

EDUARD FREIXAS
arquitecte
futura escomesa telecomunicacions

Maig 2019

PROMOTOR:

FAÇANA NORD-OEST

c/ Blasco de Garay, 17 (SABADELL)
TLF. 93 745 79 10 a/e: e.freixas@vimusa.com

E114 4.4
REHABILITACIÓ
EDIFICI

E-1/100
SUD-EST
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES
LOCALITZACIÓ:

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

RICARD PERICH
arquitecte

C+0.00

EDUARD FREIXAS
arquitecte

Maig 2019

PROMOTOR:

FAÇANA SUD-EST

c/ Blasco de Garay, 17 (SABADELL)
TLF. 93 745 79 10 a/e: e.freixas@vimusa.com

E114 4.5
REHABILITACIÓ
EDIFICI

E-1/100
SUD-OEST, NORD-EST
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES
LOCALITZACIÓ:

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

150

RICARD PERICH
arquitecte

FAÇANA SUD-OEST

EDUARD FREIXAS
arquitecte

Maig 2019

PROMOTOR:
150

FAÇANA NORD-EST

c/ Blasco de Garay, 17 (SABADELL)
TLF. 93 745 79 10 a/e: e.freixas@vimusa.com

E114 4.6
REHABILITACIÓ
EDIFICI

CAMP DE PLAQUES
FOTOVOLTAIQUES
AÏLLAMENT TÈRMIC 8cm
MANTA LLANA DE ROCA
AÏLLAMENT TÈRMIC 5cm
MANTA LLANA DE ROCA

E-1/75
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES

SECCIO

3-2ª

LOCALITZACIÓ:

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL

2-2ª

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

1-2ª

RICARD PERICH
arquitecte

AÏLLAMENT TÈRMIC
SATE 8 cm

200

Bx-2ª

EDUARD FREIXAS
arquitecte

Maig 2019

RAMPA 5%
150

PROMOTOR:

SECCIÓ

c/ Blasco de Garay, 17 (SABADELL)
TLF. 93 745 79 10 a/e: e.freixas@vimusa.com

E114 5.1

563
10 56 10

10

98

85

10

10

85

85

10

85

10

DETALL ARMARI (S/8)

44

E. 1:5

SEGELLAT POLIURETÀ
100

REHABILITACIÓ
EDIFICI

POLIESTIRÈ EXPANDIT e=10 mm
TUB D'ACER 80x40x2,5 mm

partida (1.14)

S
3

TUB D'ACER 40x40x2,5 mm
LAMÈL·LES "Z" e=2mm

CONJUNT DE PORTELLA I TRAM DE TANCA EXTERIOR ACCÉS PARCEL.LA TOT ACER GALVANITZAT.
80

S
5
S
10

FRONTISA ACER INOX.

DETALL

S
1

TUB D'ACER 40x40x2,5 mm

PASSAMÀ D'ACER 55x3 mm

S
11

S
3

S
5
S
11

S
4

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES

260

LAMÈL·LES "Z" e=2mm

S
12
S
7
(p.tipus)

TUB D'ACER 40x40x2,5 mm

211

200

220

100

150

TUB D'ACER 80x40x2,5 mm

86

ARMARI COMPTADORS
ELECTRICITAT PERFILERIA
PERFRISA XAPA D'ACER 2,5 mm
TOT EL CONJUNT GALVANITZAT

S
3

S
4

REIXA BALCÓ

S
2

S
8

S
12

S
11

S
1

S/10

S
2

REIXA BANY

LOCALITZACIÓ:

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL

LAMÈL·LES "Z" e=2mm

DETALL BARANES (S/7)

TUB D'ACER 80x80x2,5 mm

E. 1:20

passamà "L" 40.40.4mm

295
a

110

DETALL ANCORATGE A
MURS REIXA E: 1:2
3

3

35x10
existent
ARRENCAR
28x5
existent

PUNT DE
SOLDADURA

ARRENCAR
14x14
existent
BARANES BALCONS
RELLIGA ACER
GALVANITZAT
MALLA 30X60mm
(veure detall)

5

S
5

UNIÓ MECÀNICA
A L'OBRA
TUB Ø= 15 mm

PLACA
ANCORATGE
BASE TRES
MUNTANTS
EXISTENTS
TRAMADA
LLARGA
150x100x8mm
MASSÍS

PASSAMÀ 50.8

CONJUNT D'ACER GALVANITZAT
EN CALENT FORMAT PER ESTRUCTURA
DE PERFILS TUBULARS 80.40.2,5mm
I MARC DE 40.40.2,5 PER LAMES TIPUS "Z"
DE 2 MM DE GRUIX

56

ARRENCAR
28x5
existent

RICARD PERICH
arquitecte

tac
químic

RELIGA GALVANITZADA
30X60mm

DETALL

PASSAMÀ
50x8 mm

106

DETALL PORTA ACCÉS
(S/10d) E.1:5

RODÓ MASSÍS
Ø12 mm

EDUARD FREIXAS
arquitecte

Maig 2019

PROMOTOR:

210

DETALL

25x25
existent

25x25 existent

260

PANY
PASSAMÀ
50x8 mm

5

S
7

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

PASSAMÀ "L"
40.40.4mm

a

110

a

E-1/50

partida (1.16)

PASSAMÀ
50x8 mm

S
8

ARMARIS
COMPTADORS
ENTRADA

ARMARI COMPTADORS
AIGUA I RITU

80
S
11

80

80

CONJUNT DE REIXA AMB PORTA

-TOT L'ACER UTILITZAT SERÀ GALVANITZAT EN CALENT

c/ Blasco de Garay, 17 (SABADELL)
TLF. 93 745 79 10 a/e: e.freixas@vimusa.com

PORTA INTERIOR
BANY ADAPTAT

IN
2

20

2 unitats e=40mm

114

205

205

211

70

220

80

IN
12

IN
12

IN
2

PORTA CORREDISSA ACCÉS
ESTAR
FULLA 120cm

8 unitats e=45mm

IN
3

8 unitats e=35mm

80

6 unitats e=35mm

IN
9

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES

IN
11
IN
5

IN
4

IN
7

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL

IN
3

120

240

PORTA
PASSADÍS
FULLA 82cm

IN
2

PLANTA TIPUS

REGISTRE

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC
205

80

DETALL IN
PORTA 1
ACCÉS
HABITATGES

FIXE

IN
4

IN
6

IN
10
IN
3

IN
3

205

80

IN
1

IN
11

FIXE

PLACA
POLICARBONAT
ALVEOLAR
REGISTRABLE

E-1/50

LOCALITZACIÓ:

In
12

60

REHABILITACIÓ
EDIFICI

IN
8

IN
7

IN
10
IN
3

24 unitats e=35mm

120

IN
2

IN
9

85

VEURE DETALL

E114 5.2

PLANTA BAIXA

172

PORTA INTERIOR
HABITACIONS
FULLA 72cm

IN
5

IN
8
83

PORTA ACCÉS
HABITATGES
FULLA 82cm

IN
2
IN
10
IN
8

120

IN
1

IN
6

IN
10
IN
8

BASTIMENT
CORREDISSA
"ERMETIKA"

82

IN
1

IN
5

CEL-RAS DE
FUSTA I
PLACA DE
POLICARBONAT
ALVEOLAR
VEURE DETALL

IN
6

IN
7

PLAFONS
DE HPL 8 mm
PER A
BARANA
EXISTENT
COLLATS
ACABAT
PINTAT

REGISTRES PASSOS
INSTAL.LACIONS
DM 19mm ACABAT PINTAT
COL.LOCACIÓ AMB TORNILLERIA DE
CABOTA PLANA PER A CLAU ALLEN
8 unitats

IN
8

PORTA INTERIOR
HABITACIONS
FULLA 82cm

- NOVA PORTA ACCÉS
HABITATGES 82cm
- TAPETEJAT PERIMETRAL
BASTIMENT EXISTENT
- SISTEMA CARTRÓ GUIX
REVESTIMENT PARET AMB
ESTRUCTURA GALVANITZADA 48mm

6 unitats e=35mm

RICARD PERICH
arquitecte

98

60

DETALL
CLARABOIA

260

IN
5
193

PLAFÓ DE FUSTA
DE DM 19mm

Maig 2019

PROMOTOR:

7

PLAFÓ DE FUSTA
DE DM 19mm
REGISTRABLE

PERFIL DE FUSTA DE PI
D'ESQUADRIA 120.60mm

EDUARD FREIXAS
arquitecte

IN
9

ARMARI EXISTENT
PASSADÍS
APROFITAMENT
PORTES
COL.LOCACIÓ DE
8 ESTANTERIES
D'AGLOMERAT
XAPAT DE 22mm
6 unitats

IN
10

ARMARI EXISTENT
A HABITACIÓ
APROFITAMENT
PORTES COL.LOCACIÓ
DE 3 ESTANTERIES
D'AGLOMERAT XAPAT
DE 22mm CREACIÓ DE
CALAIXERA DE 6
CALAIXOS I BARRA
PENJA ROBA

IN
11

ARMARI NOU
HABITACIÓ
TOT ACABAT AMB
AGLOMERAT
FOLRAT DE MELAMINA
AMB CALAIXERA
BARRA PENJA ROBA
I DOS ESTANTERIES
6 unitats

8 unitats
c/ Blasco de Garay, 17 (SABADELL)
TLF. 93 745 79 10 a/e: e.freixas@vimusa.com

Ex
3

Ex
2

Ex
1

Ex
2

Ex
1

E114 5.3

Ex
3

REHABILITACIÓ
EDIFICI

Ex
4

Ex
8
(p. tipus)

Ex
6

Ex
3
Ex
10

Ex
3

Ex
5

Ex
7
(p. tipus)

Ex
4

Ex
6

Ex
5

E-1/50
Ex
3
Ex
10

Ex
3

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES
LOCALITZACIÓ:

160

86

CP

CP

CP

CP

EX
1

100

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL

110

110

30

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

80

80

110

30

214

104

80

104

209

EX
2

FINESTRA DUES
FULLES BATENTS UNA
OSCIL.LOBATENT

BALCONERA UNA
FULLA PRACTICABLE

EX
3

balconera balcó
8 unitats

finestra menjador-estar
8 unitats

FINESTRA DUES
FULLES BATENTS UNA
OSCIL.LOBATENT

EX
4

FINESTRA UNA FULLA
OSCIL.LOBATENT
finestra banys
8 unitats

finestra habitacions
24 unitats

lamel·les d'alumini

RICARD PERICH
arquitecte

100
140
69

90

205

210

EDUARD FREIXAS
arquitecte

Maig 2019

110

210

262

100

CP

PROMOTOR:

EX
5

FINESTRA DUES
FULLES BATENTS UNA
OSCIL.LOBATENT
finestra cuines
8 unitats

EX
6

BALCONERA UNA
FULLA PRACTICABLE
balconera galeria
2 unitats a Planta Baixa

EX
7

BALCONERA UNA
FULLA PRACTICABLE
balconera galeria
6 unitats

EX
8

BALCONERA UNA
FULLA PRACTICABLE
balconera zona comú
3 unitats

c/ Blasco de Garay, 17 (SABADELL)
TLF. 93 745 79 10 a/e: e.freixas@vimusa.com

E114 6.1
d

nor

REHABILITACIÓ
EDIFICI

ESCOMESES

E-1/100

ø125

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES

ESCOMESES TELECOMUNICACIONS
HABITATGES 1er, 2on, 3er PIS
(5 tubs enterrats ø63mm)
escomesa telecom. baixos 1era
escomesa elèctrica baixos 1era

escomesa telecom. baixos 2ª
escomesa elèctrica baixos 2ª

ESCOMESES ELÈCTRIQUES
9 TUBS 63mm

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

ø200

2%

ARMARI
TELECOMUNICACIONS
RITU

ARMARI
COMPTADORS
AIGUA

2%

MA
DE RO

ø200

ESCOMESES AIGUA
HABITATGES 1er, 2on, 3er PIS

ø90
ø90
ø90
ø160

ø125 2% ø200

0
-12

ø90

-37
2%

arqueta obra
60x60cm

2%

ø200

-35.5

ø200
-28

Porter electrònic
(elèctric, telecom.)
Ascensor
(elèctric, telecom.)

QUADRE DE
COMPTADORS
ELÈCTRICS

-50

RICARD PERICH
arquitecte

arqueta obra
60x60cm

EDUARD FREIXAS
arquitecte

ø125

ENLLUMENAT FANALS PATI
COMPTADOR SERVEIS COMUNS

arqueta
sorrera
60x30cm

POSTA
A TERRA
fosat
ascensor

2%

ø250

-51
sobre
terreny
actual

ESCOMESA AIGUA
ø75mm

POU SIFÒNIC
120X90

arqueta
sorrera
60x30cm

Maig 2019

ESCOMESA TELECOM.
ENTERRADA 4 TUBS Ø 63 mm

2 TUBS DE POLIETILÈ
ø150mm ENTERRATS
A 60cm DE PROFUNDITAT
-35

PROMOTOR:

C.G.P

-55

ø250

-20.5

ø90

ø16

ER
CARR

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL

-2

ø160

ø160

-12.5

LOCALITZACIÓ:

ø125

ESCOMESES ELÈCTRIQUES
HABITATGES 1er, 2on, 3er PIS

ESCOMESA
AIGUA

PERICÓ
TELECOM.
40x40x60 cm

ESCOMESA
ELÈCTRICA

CARRER FLORIT

c/ Blasco de Garay, 17 (SABADELL)
TLF. 93 745 79 10 a/e: e.freixas@vimusa.com

E114 6.2
REHABILITACIÓ
EDIFICI

d

nor
AIGUA P.BAIXA

E-1/75

BALCÓ

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES
MENJADOR-ESTAR (ME)

LOCALITZACIÓ:
HABITACIÓ (H1)

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

VESTÍBUL
PAS (P)
CUINA (C)

rentadora
roba

BANY (B)

HABITACIÓ (H2)

rentadora
roba

GALERIA
(G)

ALFOMBRA PVC

HABITACIÓ (H3)

R.I.T.U

REGISTRE
TELECOM.

REGISTRE
ELECTRIC

1%

COMPTADORS
AIGUA

escomesa aigua

rentadora
plats

RICARD PERICH
arquitecte

rentadora
plats

EDUARD FREIXAS
arquitecte

Maig 2019

PROMOTOR:

TERMO ELÈCTRIC
AIGUA FREDA
AIGUA CALENTA

INSTAL.LACIONS AIGUA PLANTA BAIXA

c/ Blasco de Garay, 17 (SABADELL)
TLF. 93 745 79 10 a/e: e.freixas@vimusa.com

E114 6.3
REHABILITACIÓ
EDIFICI

d

nor
AIGUA P.TIPUS

E-1/75

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES
BALCÓ
S-5.93 m²

LOCALITZACIÓ:

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL
MENJADOR-ESTAR (ME)
S-21.14 m²
HABITACIÓ (H1)
S-12.88 m²

escomesa aigua

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

VESTÍBUL

BANY (B)
S-3.54 m²

S-12.84m2

PAS (P)
S-5.86 m²
CUINA (C)
S-12.32 m²

S-3.68 m²

rentaplats

GALERIA (G)

rentadora
roba

HABITACIÓ (H3)
S-9.14 m²

rentaplats

HABITACIÓ (H2)
S-8.00 m²

rentadora
roba

RICARD PERICH
arquitecte

EDUARD FREIXAS
arquitecte

Maig 2019

PROMOTOR:

TERMO ELÈCTRIC
AIGUA FREDA
AIGUA CALENTA

INSTAL.LACIONS AIGUA PLANTA TIPUS

c/ Blasco de Garay, 17 (SABADELL)
TLF. 93 745 79 10 a/e: e.freixas@vimusa.com

1

R.T.V
T.B.A

R.T.V
T.B.A

d

C.P.T

nor

C.P.T

R.T.V
C.P.T
T.B.A

R.T.V
C.P.T
T.B.A

E114 6.4
REHABILITACIÓ
EDIFICI

ELÈCTRIC
TELECOM.
P.BAIXA

E-1/75

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES
T

T

PAU
500x600x80
Q.G.C.P.
nevera

R.T.V
C.P.T

vitroceràmica
forn

nevera

C.P.T

CONTROL AMB CEL.LULA
FOTOELÈCTRICA
EXTERIOR
escalfador
escalfador

extractor

elèctric
(altell)
rentaroba

LOCALITZACIÓ:

PAU
500x600x80
Q.G.C.P.

REGISTRE
SECUNDARI
PLANTA
450X450X150

C.P.T

extractor

elèctric
(altell)
rentaroba

ALFOMBRA PVC

e

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL
vitroceràmica
forn

R.T.V
C.P.T

CELUL.LA
FOTOELÈCTRICA

R.I.T.U

REGISTRE
TELECOM.

1%

rentaplats

REGISTRE
ELECTRIC

R.T.V
C.P.T
COMPTADORS
AIGUA

R.T.V
C.P.T

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

rentaplats

CONTROL HORARI LLUMINÀRIES PATI

RICARD PERICH
arquitecte

-0.02

-0.02

PENDENT 1%

previsió
ascensor

LLEGENDA SIMBOLS ELÈCTRIC I TELECOMUNICACIONS
P.A.U
C.P.T

RAMPA
PENDENT 3,6%

T.B.A
R.T.V

e

Punt d'Accés Usuari (2 endolls a dins)
1 BAT (base accés terminal) + 1 Presa de Cable de Parells Trenats
PRESA DE CABLES DE PARELLS TRENATS, ANTERIORMENT ANOMENAT PRESA TELÈFON

EDUARD FREIXAS
arquitecte

1 BAT (base accés terminal) + 1 Presa de Cable Coaxials per a TBA

Maig 2019

TELECOMUNICACIONS BANDA AMPLA PER CABLE. PRESES CABLES COAXIALS PER TBA,
EN LLOC DE PRESA DE TELEVISIÓ PER CABLE

1 BAT (base accés terminal) + 1 Presa de Cable Coaxials per a RTV
PRESES CABLES COAXIALS PER RTV, EN LLOC DE PRESA DE TELEVISIÓ

Endoll elèctric

INTERFON

INTERRUPTOR

PULSADOR

T

LLUM EMERGÈNCIA

PROMOTOR:

TIMBRE

PUNT DE LLUM

+0.12

INCENDIS. EXTINTOR DE CO2

INSTAL.LACIONS ELÈCTRICA
I TELECOMUNICACIONS PLANTA BAIXA

c/ Blasco de Garay, 17 (SABADELL)
TLF. 93 745 79 10 a/e: e.freixas@vimusa.com

E114 6.5
REHABILITACIÓ
EDIFICI

ELÈCTRIC
TELECOM.
P.TIPUS
C.P.T

C.P.T

R.T.V
T.B.A

R.T.V
T.B.A

R.T.V
C.P.T
T.B.A

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES

R.T.V
C.P.T
T.B.A

e

E-1/75

LOCALITZACIÓ:

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL

T

PAU
500x600x80

e
REGISTRE
SECUNDARI
PLANTA
450X450X150

Q.G.C.P.

C.P.T

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

3x25

3x25

T

PAU
500x600x80
Q.G.C.P.
nevera

C.P.T

extractor

rentaplats

R.T.V
C.P.T

ENCESA AMB
DETECCIÓ DE
PRESÈNCIA I
CREPUSCULAR

extractor

rentaplats

vitroceràmica
forn

R.T.V
C.P.T

escalfador
elèctric
(altell)
rentaroba

rentaroba

R.T.V
C.P.T

escalfador
elèctric
(altell)

nevera

vitroceràmica
forn

R.T.V
C.P.T

RICARD PERICH
arquitecte

EDUARD FREIXAS
arquitecte
LLEGENDA SIMBOLS ELÈCTRIC I TELECOMUNICACIONS
P.A.U
C.P.T
T.B.A
R.T.V

Punt d'Accés Usuari (2 endolls a dins)

PROMOTOR:

1 BAT (base accés terminal) + 1 Presa de Cable de Parells Trenats
PRESA DE CABLES DE PARELLS TRENATS, ANTERIORMENT ANOMENAT PRESA TELÈFON

1 BAT (base accés terminal) + 1 Presa de Cable Coaxials per a TBA
TELECOMUNICACIONS BANDA AMPLA PER CABLE. PRESES CABLES COAXIALS PER TBA,
EN LLOC DE PRESA DE TELEVISIÓ PER CABLE

1 BAT (base accés terminal) + 1 Presa de Cable Coaxials per a RTV
PRESES CABLES COAXIALS PER RTV, EN LLOC DE PRESA DE TELEVISIÓ

Endoll elèctric

INTERFON

INTERRUPTOR

PULSADOR

PUNT DE LLUM
INCENDIS. EXTINTOR DE CO2

T

TIMBRE

d

LLUM EMERGÈNCIA

n or

e

Maig 2019

INSTAL.LACIONS ELÈCTRICA
I TELECOMUNICACIONS PLANTA TIPUS
c/ Blasco de Garay, 17 (SABADELL)
TLF. 93 745 79 10 a/e: e.freixas@vimusa.com

E114 6.6
REHABILITACIÓ
EDIFICI

CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS
CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS DE L'EDIFICI

CENTRALITZACIÓ
COMPTADORS

PROTECCIÓ
SOBRETENSIONS
ESPECIAL
CENTRALITZACIONS
63 A

>U

CPM1-D2
KWh

M

160A

63 A

63 A

CPM1-D2
KWh

M

63 A

CPM1-D2
KWh

M

63 A

CPM1-D2
KWh

M

63 A

CPM1-D2
KWh

M

CPM1-D2
KWh

M

63 A

63 A

CPM1-D2
KWh

M

63 A

CPM1-D2
KWh

M

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES

CPM1-D2
KWh

M

LOCALITZACIÓ:

1 * 16
100 A
MAX.

C.G.P.
ESQUEMA 9

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL

1 * 35 nu
PRESA DE TERRA
R < 37 ohms

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC
Nº CIRCUIT

LA

D.I. 1

D.I. 2

D.I. 3

D.I. 4

D.I. 5

D.I. 6

D.I. 7

D.I. 8

D.I. 9

--

--

DENOMINACIÓ
DEL CIRCUIT

LINIA
D'ALIMENTACIÓ

A QUADRE
VIVENDA

A QUADRE
VIVENDA

A QUADRE
VIVENDA

A QUADRE
VIVENDA

A QUADRE
VIVENDA

A QUADRE
VIVENDA

A QUADRE
VIVENDA

A QUADRE
VIVENDA

A QUADRE
SERVEIS
COMUNS

POTÈNCIA
(W)

51.750

5.750

5.750

5.750

5.750

5.750

5.750

5.750

5.750

5.750

--

--

25

25

25

25

25

25

25

25

25

--

--

INTENSITAT
(A)

100 A MAX.

SIMULTANEÏTAT
(%)

100 %

Nº FASES
Nº

PREVISIÓ

PREVISIÓ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

--

--

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

--

--

SECCIÓ
FASE (mm2)

25

10

10

10

10

10

10

10

10

10

--

--

SECCIÓ
NEUTRE (mm2)

16

10

10

10

10

10

10

10

10

10

--

--

SECCIÓ
TERRA (mm2)

25

10

10

10

10

10

10

10

10

10

--

--

--

--

TIPUS
CONDUCTOR

RZ1-0,6/1
KV

RZ1-0,6/1
KV

RZ1-0,6/1
KV

RZ1-0,6/1
KV

RZ1-0,6/1
KV

RZ1-0,6/1
KV

RZ1-0,6/1
KV

RZ1-0,6/1
KV

RZ1-0,6/1
KV

RZ1-0,6/1
KV

TENSIÓ
(V)

400

230

230

230

230

230

230

230

230

230

--

--

LLARGADA
(m)

3

22

22

25

25

28

28

31

31

3

--

--

RECEPTORS

A
QUADRES
AUXILIARS

VIVENDA
1ª PLANTA BAIXA

VIVENDA
2ª PLANTA BAIXA

VIVENDA
VIVENDA
VIVENDA
VIVENDA
VIVENDA
VIVENDA
SERVEIS
1ª PLANTA PRIMERA2ª PLANTA PRIMERA1ª PLANTA SEGONA 2ª PLANTA SEGONA 1ª PLANTA TERCERA2ª PLANTA TERCERACOMUNS EDIFICI

PREVISIÓ ESPAI
PER POSSIBLES
COMPANYIES
OPERADORES
DE SERVEIS DE
TELECOMUNICACIÓ

PREVISIÓ ESPAI
PER POSSIBLES
COMPANYIES
OPERADORES
DE SERVEIS DE
TELECOMUNICACIÓ

RICARD PERICH
arquitecte

EDUARD FREIXAS
arquitecte

Abril 2019

PROMOTOR:
- AL TRAVESSAR SECTORS D'INCENDIS DIFERENTS, COM ARA VESTÍBULS, LOCALS DE COMPTADORS
O LOCALS COMERCIALS ELS PATIS D'INSTAL.LACIONS ES SEGELLARAN AMB PANELLS I REVESTIMENTS
EI-120 MARCA KNAUFF TIPUS FIREBOARD AMB UN GRUIX DE 25+25 MM. MINIM
- ATRAVESSADES DE FORJAT CADA 3 PLANTES I PORTES DE REGISTRE: REVESTIMENT EI-60 MARCA
KNAUFF, TIPUS FIREBOARD AMB UN GRUIX DE 15+15 MM MINIM

S'UTILITZARAN CONDUCTES D'OBRA INDEPENDENTS ENTRE SI PER A LES DERIVACIONS INDIVIDUALS I
LÍNIES DE SERVEIS COMUNS. SI LES DERIVACIONS INDIVIDUALS SÓN DE 1000 V I ELS SERVEIS COMUNS
SON DE 750 V SI PODEN ANAR PEL MATEIX CONDUCTE D'OBRA
ELS MUNTANTS VERTICALS D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SERAN SECTORS D'INCENDIS INDEPENDENTS
EI-120 I DISPOSARAN DE PORTES DE REGISTRE EI-60 A CADA PLANTA

LES DERIVACIONS INDIVIDUALS QUAN DISCORREIXIN HORITZONTALMENT S'INSTAL.LARAN SOTA TUBS DE
PVC FLEXIBLE (UNE IP-XX7) SOTA SAFATES TANCADES DE PVC DE PARETS PLENES I QUE PERMETIN
UN 30% D'AMPLIACIÓ DELS TUBS

TOTS ELS CONDUCTORS ELÈCTRICS DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ I DERIVACIONS INDIVIDUALS SERAN
DEL TIPUS HOMOLOGATS COM A NO PROPAGADORS DE LA FLAMA I BAIXA EMISSIVITAT DE FUMS
(UNE 21.123 PART 4 o 5 / UNE 21.1002)

LA POTÈNCIA DELS SERVEIS COMUNS POT VARIAR SI EL GRUP MOTRIU ASCENSOR VARIA DE MARCA I
MODEL DEL PRESENT PROJECTE AIXÍ COM TAMBÉ POT VARIAR LA LÍNIA I MECANISMES DEL QUADRE
AUXILIAR DELS SERVEIS COMUNS I EL QUADRE AUXILIAR DEL GRUP MOTRIU ASCENSOR
(ASCENSOR OTIS MODEL GEN2-SWITCH - POTÈNCIA DE 0.50 KW - 1.5 A

DES DE LA CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS HAURAN D'INSTAL.LAR-SE ALMENYS 2 TUBS DE 32mm DE
DIÀMETRE EXTERIOR MINIM FINS EL RITI/RITU I ALMENYS 1 TUB DE 32 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR
MÍNIM FINS AL RITS

c/ Blasco de Garay, 17 (SABADELL)
TLF. 93 745 79 10 a/e: e.freixas@vimusa.com

E114 6.7
REHABILITACIÓ
EDIFICI

SERVEIS COMUNS
QUADRE GENERAL DE SERVEIS COMUNS EDIFICI

ELÈCTRIC
QUADRES

U>
Protecció contra
sobretensions
permanets

2/40/0.03A

2/40/0.03A

2/40/0.03A
SELECTIU
TIPUS ID

2/10A

2/10A

2/10A

25A

PDR

2/10A

2/10A

2/10A

2/16A

2/16A/D

2/10A

2/20A/D

2/10A

F

PROTECCIÓ
SOBRETENSIONS
TRANSITÒRIES

MINUTER
PULSADOR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES

25A

20A

25A

IGA
2/25A
ICP
2/25A

2/40/0.03A

MINUTER
PULSADOR I
FOTOCÈL.LULA

LOCALITZACIÓ:

RELLOTGE

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL

1*16
4x400/230V

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

POTÈNCIA A CONTRACTAR 5.75 KW

Nº CIRCUIT
DENOMINACIÓ
DEL CIRCUIT
POTÈNCIA
(W)
INTENSITAT
(A)
SIMULTANEÏTAT
(%)

D.I. 9

A QUADRE
SERVEIS COMUNS

5.750
25
100%

Nº FASES
Nº

2

SECCIÓ
FASE (mm2)

16

SECCIÓ
NEUTRE (mm2)

16

SECCIÓ
TERRA (mm2)

16

TIPUS
CONDUCTOR
TENSIÓ
(V)
LLARGADA
(m)
RECEPTORS

RZ1-0,6/1
KV
230
3
SERVEIS
COMUNS EDIFICI

9.1
ENLLUMENAT
D'EMERGENCIA VESTIBUL
ENTRADA, ESCALA I
REPLANS VIVENDES

9.2
ENLLUMENAT
V. ENTRADA, ESCALA
I REPLANS VIVENDES
(PUNTS AMB POLSADOR)

9.3
ENLLUMENAT
LOCALS SERVEIS
I COBERTA
(PUNTS FIXES)

9.4

9.5

ENLLUMENAT
VESTÍBUL D'ENTRADA
(PUNT AMB FOTO
CÈL.LULA I POLSADOR)

ENLLUMENAT
PATI EXTERIOR
(PUNTS AMB
RELLOTGE HORARI)

9.6

VÍDEO PORTER

BASES D'ENDOLL

9.9

9.8

9.7

A QUADRE
AUXILIAR
RITU TELECOS

ENLLUMENAT
DINTELLS
ASCENSOR
(PUNTS
PERMANENTS)
FOTOCÈL·LULA

9.10
BASE D'ENDOLL
GRUP MOTRIU
ASCENSOR

9.11
DETECCIÓ
PRESÈNCIA
PLANTES PIS
1A,2A I 3A

30

213

20

25

40

200

2.300

1.415

40

500

40

0.13

0.93

0.09

0.11

0.17

0.87

10

6.13

0.17

1.50

0.17

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1.5

2.5

2.5

2.5

2.5

1.5

2.5

4

2.5

2.5

2.5

1.5

2.5

2.5

2.5

2.5

1.5

2.5

4

2.5

2.5

2.5

1.5

2.5

2.5

2.5

2.5

1.5

2.5

4

2.5

2.5

2.5

RZ1-0,6/1
KV

RZ1-0,6/1
KV

RZ1-0,6/1
KV

RZ1-0,6/1
KV

RZ1-0,6/1
KV

RZ1-0,6/1
KV

RZ1-0,6/1
KV

RZ1-0,6/1
KV

RZ1-0,6/1
KV

RZ1-0,6/1
KV

RZ1-0,6/1
KV

230

230

230

230

230

230

230

230

230

400

230

25

25

27

21

15

27

30

29

31

36

31

6
BLOCS AUTÒNOMS
I AUTOMÀTICS
DE 5 W I 350
LÚMENS
TIPUS LED

4*22
W LED (APLIC)
5*25 W LED
(DOWNLIGHT)

2*1O
W LED (APLIC)

1*25
W LED
(DOWNLIGHT)

2*20
W LED

VÍDEO
PORTER
DE 200 W

PREVISIÓ
BASE D'ENDOLL

QUADRE
AUXILIAR RITU

4*10
W LED

QUADRE
AUXILIAR
GRUP MOTRIU
ASCENSOR

RICARD PERICH
arquitecte

4*10
W LED

EDUARD FREIXAS
arquitecte

Abril 2019

PROMOTOR:
- AL TRAVESSAR SECTORS D'INCENDIS DIFERENTS, COM ARA VESTÍBULS, LOCALS DE COMPTADORS
O LOCALS COMERCIALS ELS PATIS D'INSTAL.LACIONS ES SEGELLARAN AMB PANELLS I REVESTIMENTS
EI-120 MARCA KNAUFF TIPUS FIREBOARD AMB UN GRUIX DE 25+25 MM. MINIM
- ATRAVESSADES DE FORJAT CADA 3 PLANTES I PORTES DE REGISTRE: REVESTIMENT EI-60 MARCA
KNAUFF, TIPUS FIREBOARD AMB UN GRUIX DE 15+15 MM MINIM

S'UTILITZARAN CONDUCTES D'OBRA INDEPENDENTS ENTRE SI PER A LES DERIVACIONS INDIVIDUALS I
LÍNIES DE SERVEIS COMUNS. SI LES DERIVACIONS INDIVIDUALS SÓN DE 1000 V I ELS SERVEIS COMUNS
SÓN DE 750 V SI PODEN ANAR PEL MATEIX CONDUCTE D'OBRA
ELS MUNTANTS VERTICALS D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SERAN SECTORS D'INCENDIS INDEPENDENTS
EI-120 I DISPOSARAN DE PORTES DE REGISTRE EI-60 A CADA PLANTA

LES DERIVACIONS INDIVIDUALS QUAN DISCORREIXIN HORITZONTALMENT S'INSTAL.LARAN SOTA TUBS DE
PVC FLEXIBLE (UNE IP-XX7) SOTA SAFATES TANCADES DE PVC DE PARETS PLENES I QUE PERMETIN
UN 30% D'AMPLIACIÓ DELS TUBS

TOTS ELS CONDUCTORS ELÈCTRICS DE LA LÍNIA D'ALIMENTACIÓ I DERIVACIONS INDIVIDUALS SERAN
DEL TIPUS HOMOLOGATS COM A NO PROPAGADORS DE LA FLAMA I BAIXA EMISSIVITAT DE FUMS
(UNE 21.123 PART 4 o 5 / UNE 21.1002)

LA POTÈNCIA DELS SERVEIS COMUNS POT VARIAR SI EL GRUP MOTRIU ASCENSOR VARIA DE MARCA I
MODEL DEL PRESENT PROJECTE AIXÍ COM TAMBE POT VARIAR LA LÍNIA I MECANISMES DEL QUADRE
AUXILIAR DELS SERVEIS COMUNS I EL QUADRE AUXILIAR DEL GRUP MOTRIU ASCENSOR
(ASCENSOR OTIS MODEL GEN2-SWITCH - POTENCIA DE 0.50 KW - 1.5 A

DES DE LA CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS HAURAN D'INSTAL.LAR-SE ALMENYS 2 TUBS DE 32mm DE
DIÀMETRE EXTERIOR MÍNIM FINS EL RITI/RITU I ALMENYS 1 TUB DE 32 mm DE DIÀMETRE EXTERIOR
MÍNIM FINS AL RITS

c/ Blasco de Garay, 17 (SABADELL)
TLF. 93 745 79 10 a/e: e.freixas@vimusa.com

E114 6.8
REHABILITACIÓ
EDIFICI

VIVENDA TIPUS

QUADRE AUXILIAR TELECOMUNICACIONS RITU

QUADRE AUXILIAR DE VIVENDA TIPUS

U>

RITU

2/40/0.03A

Protecció contra
sobretensions
permanets

2/40/0.03A

ELÈCTRIC
QUADRES AUXILIARS

2/40/0.03A

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES

2/40/0.03A

LOCALITZACIÓ:
IGA
2/25A

20A

2/10A

2/16A

2/25A

2/20A

2/16A

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL

2/16A

PDR

2/20A

2/10A

PROTECCIÓ
SOBRETENSIONS
TRANSITÒRIES

ICP
2/25A

2/16A

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

1*16

4x400/230V

Nº CIRCUIT

9.7

DENOMINACIÓ
DEL CIRCUIT

A QUADRE
AUXILIAR
RITU
TELECOS

9.8.1
ENLLUMENAT
LOCAL RITU +
ENLLUMENAT
D'EMERGÈNCIA

9.8.2

PREVISIÓ

PREVISIÓ

3 BASES
D'ENDOLL
DE 16 A
LOCAL RITU

Nº CIRCUIT

D.I. 1-8

DENOMINACIÓ
DEL CIRCUIT

DERIVACIÓ
INDIVIDUAL

POTÈNCIA
(W)

1.415

15

1.400

--

--

POTÈNCIA
(W)

INTENSITAT
(A)

6.13

0.07

6.09

--

--

INTENSITAT
(A)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Nº FASES
Nº

2

2

2

2

2

SECCIÓ
FASE (mm2)

4

1.5

2.5

2.5

2.5

SECCIÓ
NEUTRE (mm2)

4

1.5

2.5

2.5

SIMULTANEITAT
(%)

SECCIÓ
TERRA (mm2)

C4.1

C5

BASES D'ENDOLL
GENERALS
(FRIGORÍFIC
+ EXTRACTOR
DE FUMS)

CUINA
VITROCERÀMICA
+
FORN

RENTADORA
+
RENTAVAIXELLES

ESCALFADOR
ELÈCTRIC D'A.C.S.

BASES D'ENDOLL
BANY I CUINA
(ZONES TREBALL
SOBRE MARBRES)

--

--

--

--

25 A MAX.

--

--

--

--

--

--

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2

2

2

2

2

2

2

SECCIÓ
FASE (mm2)

10....16

2.5

2.5

6

4

2.5

2.5

2.5

SECCIÓ
NEUTRE (mm2)

10....16

2.5

2.5

6

4

2.5

2.5

SECCIO
TERRA (mm2)

SIMULTANEÏTAT
(%)
Nº FASES
Nº

2.5

2.5

2.5

TIPUS
CONDUCTOR

UNE
H-07-V

UNE
H-07-V

UNE
H-07-V

TIPUS
CONDUCTOR

TENSIÓ
(V)

230

230

230

230

230

TENSIÓ
(V)

LLARGADA
(m)

--

2

4

--

--

RECEPTORS

C4

--

1.5

EQUIPS
DE CAPÇALERA
RTV DE 300 W +
PREVISIÓ 1.100 W

PUNTS DE
LLUM

C3

--

UNE
H-07-V

1
BLOC AUTÒNOM
I AUTOMÀTIC
DE 5 W I 350
LÚMENS
TIPUS LED +
1*10 W LED
(APLIC)

C2

5.750

RZ1-0,6/1
KV

4

C1

LLARGADA
(m)
RECEPTORS

10....16

2.5

2.5

2.5

2.5

RZ1-0,6/1
KV

RZ1-0,6/1
KV

RZ1-0,6/1
KV

RZ1-0,6/1
KV

RZ1-0,6/1
KV

RZ1-0,6/1
KV

RZ1-0,6/1
KV

230

230

230

230

230

230

400
--....-D.
I. A VIVENDES
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QUADRES ELÈCTRICS AUXILIARS
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E114 6.9

CAMP FOTOVOLTAÏC

REHABILITACIÓ
EDIFICI

d

nor

corrent continu
BAIXA TENSIÓ

INVERSOR

corrent altern
230volts - 50Hz

COMPTADORS
ENDESA

INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA S’ha previst l’aprofitament de la coberta de l’edifici per a la instal·lació
de 38 plaques solars fotovoltaiques. Es preveu una instal·lació d’aproximadament 10,45 Kwpic.
amb una producció elèctrica estimada d’uns 12.000 Kwh/any degut a la desviació respecte a l’orientació sud
Aquesta producció col·laborarà en la reducció de la despesa energètica total de l’edifici en la voluntat
d’aconseguir la mínima demanda energètica finalista (nzeb).

CAMP DE PLAQUES
FOTOVOLTAIQUES
P. COBERTA
E. 1:100
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES
LOCALITZACIÓ:

comptabilitzar
excedents

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL
ENDESA

COEFICIENTS

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

contracte endesa pel repartiment

ESQUEMA DE CONNEXIÓ
Camp de plaques fotovoltaiques

RICARD PERICH
arquitecte

EDUARD FREIXAS
arquitecte

Abril 2019

PROMOTOR:
30%

punts anclatge
seguretat coberta

PLANTA COBERTA
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E114 7.1
20
35

20

REHABILITACIÓ
EDIFICI

CUINA

240

60

60

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES

2

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

80

80

2

LOCALITZACIÓ:

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL

7

TAULELL CUINA
GRANET NACIONAL
DE 20mm ESPESSOR.
SÒCOL DE 53cm

8

espai
rentavaixelles

8

240

GRANET NACIONAL
DE 20mm ESPESSOR

E-1/20

SÒCOL ALUMINI 8cm

ALÇAT-1

ALÇAT-2
RICARD PERICH
arquitecte

70

45

40

60

60

40

60

50

50

2

65

2
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PLANTA-1

EDUARD FREIXAS
arquitecte

PLANTA-2

Maig 2019

PROMOTOR:

MOBLE BAIX DE CUINA DE 80cm
PORTES DE MELAMINA I CANTELLS
RECTES DE PVC. TIRADORS ACER INOX.

DETALLS CUINA
c/ Blasco de Garay, 17 (SABADELL)
TLF. 93 745 79 10 a/e: e.freixas@vimusa.com

E114 7.2
20
30

20

REHABILITACIÓ
EDIFICI

90

CUINA ADAPTADA E-1/20
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES

GRANET NACIONAL
DE 20mm ESPESSOR

240

60

60

240

44

LOCALITZACIÓ:

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL

60

15

2

15

2

TAULELL CUINA
GRANET NACIONAL
DE 20mm ESPESSOR.
SÒCOL DE 53cm

77

77

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

8

8

8

35

70

70

espai
rentavaixelles

SÒCOL ALUMINI 8cm

ALÇAT-1

ALÇAT-2
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arquitecte

70

45

40

60

60

32

60

2

45

2

60

2

65

2
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PROMOTOR:

MOBLE BAIX DE CUINA DE 80cm
PORTES DE MELAMINA I CANTELLS
RECTES DE PVC. TIRADORS ACER INOX.

PLANTA-2

DETALLS CUINA
c/ Blasco de Garay, 17 (SABADELL)
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E114 7.3
REHABILITACIÓ
EDIFICI

100

lluminària

BANY

E-1/20

80

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES
25

230

mirall

LOCALITZACIÓ:

85

85

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

SECCIÓ B-B'

SECCIÓ C-C'

C

A'

SECCIÓ A-A'

INICI DE REPLANTEIG
ENRAJOLAT

106

RICARD PERICH
arquitecte

D'

230

58

EDUARD FREIXAS
arquitecte

D
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90

PROMOTOR:

85

B
7

B'

C'

SECCIÓ D-D'
A

PLANTA BANY
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E114 7.4
100

REHABILITACIÓ
EDIFICI

100

BANY ADAPTAT

E-1/20

82

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES
120

70

100

LOCALITZACIÓ:
85
45

SECCIÓ C-C'

SECCIÓ B-B'

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

C

A'

70

70

80
70
45

70

70

70

70

SECCIÓ A-A'

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL

INICI DE REPLANTEIG
ENRAJOLAT
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D'
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D
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PROMOTOR:

C'

A

B'

85

100

B

PLANTA BANY

SECCIÓ D-D'
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ARQUETA SIFÒNICA 90X90cm
SECCIÓ DE CANALITZACIÓ
CIRCUITS DE BAIXA TENSIÓ
PAVIMENT

MARC AMB ANGLE

PREFIL LAMINAT
50-5 m/m AL QUE ANIRAN
SOLDADES LES ARMADURES
ANGLE DE 30x5
DE LA TAPA

LLOSA DE
FORMIGO
175 Kg/cm RC
Ø8mm AE42
CADA 10 cm

SATE
e=8 cm

TERRA COMPACTADA

90

CABLE SUBTERRANI

4 7

PERFIL IPN-140

250

REHABILITACIÓ
EDIFICI

50x5

MAÓ FECSA

70-100cm

CAIXA DE
PERSIANA
MONOBLOCK

50x5

E114 7.5

COL.LECTOR
DESGUAS
ø250cm

FONS PLA O ANIVELLAT
AMB TERRA FINA

40-60cm
30

DETALL

INTERIOR LLISCAT FI
AMB CANTELLS ROMS

10

FUSTERIA PVC
MONOBLOCK
PERSIANA D'ALUMINI
VIDRE CLIMALIT

REFORÇ I MASSISSAT
RECOLZAMENT LLINDA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES

SOLERA I PENDENTS DE FORMIGO EN MASSA
DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 100 Kg/cm
MARC AMB ANGLE
ANGLE DE 30x5

210
XAPA DE COMPOSITE
ACABAT BLANC
PLEGADA e=4mm

SECCIÓ DE CANALITZACIÓ AIGUA
PAVIMENT

LOCALITZACIÓ:

30x5

50

REBLIMENT AMB MATERIAL
SELECCIONAT AL 98% P.M.

carrer Florit, 44
(08208) SABADELL

ACUMULACIO
DE TERRES
i SORRA
COL.LECTOR
DESGUAS

20

80

SEGELLAT

TUB DE POLIETILÈ

10

SORRA DE RIU

INTERIOR LLISCAT FI
AMB CANTELLS ROMS

45

VIMUSA. DEPARTAMENT TÈCNIC

10

SATE
e=8 cm

SOLERA I PENDENTS DE FORMIGO EN MASSA
DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 100 Kg/cm

SECCIÓ

DETALL
ARQUETA
Conjunt trapa/marc de fundició

80

COL.LECTOR ENTERRAT

PLANTA

80

63

ALÇAT

Reblert de terra
compactada
al 95% del
proctor normal

REFORÇ LLINDES DE FAÇANA SUD-EST E. 1:25

RICARD PERICH
arquitecte

Variable
sorra de riu

10

DETALL TAPA POUS DE REGISTRE

Col.lector

+ 40

maó massís
arrebossat interiorment

60

SOLERA I PENDENTS
DE FORMIGO
EN MASA DE RESISTENCIA
100 Kg/cm CARACTERISTICA

REFORÇ EXISTENT
SATE
e=8 cm

PERFIL IPE-140

CAIXA DE
PERSIANA
MONOBLOCK

SECCIÓ CANALITZACIÓ
DE TELECOMUNICACIONS

SECCIó A-B
14cm

ø63

EDUARD FREIXAS
arquitecte

Maig 2019

14cm

PROMOTOR:

PLANTA
60cm
45

CANALÓ DE XAPA
GALVANITZADA
DE e=2 mm

600x600 mm.

FORMGÓ H-150

10

REBLIMENT AMB MATERIAL
SELECCIONAT AL 98% P.M.

BAIXANT
ACER
GALVANITZAT

10

30

FORMGÓ H-150
SEPARADOR
TUB P.V.C. ø63 DE 1.8 mm. DE GRUIX

DETALLS SECCIÓ CANALÓ FAÇANES E. 1:20
70

DETALL REFORÇ LLINDES E. 1:10

3
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