EXP. CRG03-14
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
OBRES DE CONSTRUCCIO I HABILITACIÓ D’ESPAIS A LES INSTAL.LACIONS
DEL CRG
Primer: Objecte
L’objecte d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques és aconseguir un marc homogeni per poder
valorar les diverses ofertes que es presentin per l’obra de construcció d’un altell en l’ala nord de la
planta 6 de l’edifici del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) situat al carrer Doctor
Aiguader 88.
La Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) necessita incrementar el número de sales de
reunions per tal de poder cobrir les seves necessitats i per aquest motiu es preveu la construcció
d’aquest altell.
Totes les especificacions que es detallen en aquest plec de condicions generals i requisits tècnics
no tenen caràcter exhaustiu ni limitador, de manera que qualsevol altre element que l’empresa
oferent consideri convenient haurà d’estar inclòs i especificat en l’oferta presentada.

Segon: Abast del contracte d’obres
L’oferta per la prestació del contracte d’obres s’ajustarà a les prescripcions establertes al Plec de
Clàusules Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques i llur documentació annexa.
L’oferta inclourà tots els treballs necessaris per a la correcta execució de l’obra, des de la fabricació,
el transport, la instal·lació, accessoris necessaris, documentació as-built, manual de manteniment
amb totes les solucions tècniques, funcionals i de qualsevol aspecte que resultin necessàries, fins
a la realització de proves i assaigs que calguin per a la correcta verificació del resultat final de l’obra
i la gestió dels corresponents residus derivats de la seva instal·lació.
En general, a part de la tasca principal de realització de l’obra a les instal·lacions del CRG en el
PRBB, l’empresa proveïdora ha de subministrar tots els mitjans personals, tècnics i de control
necessaris per a la seva correcta execució.
Els càrrecs que es derivin dels subministraments provisionals, assegurances i transports com
grues, camions i qualsevol altre transport especial per a l’execució de l’obra (aigua, llum i altres
materials o mostres fungibles) aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Són a càrrec de l’Adjudicatari, les despeses que es requereixin per obtenir autoritzacions,
llicències, documents, o qualsevol informació d’organismes oficials o particulars; les relatives a
impostos, taxes, compensacions i altres gravàmens o despeses que hi puguin ser aplicables
segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que aquestes assenyalin, com també
qualsevol altra despesa necessària per a la realització del contracte.
En l’Annex 1 al present Plec de Prescripcions Tècniques s’inclou el Projecte Executiu per la
realització de tots els treballs de l’obra a incloure en l’oferta. En l’Annex 2 s’inclou el Diagrama
de Gantt amb la planificació dels treballs a realitzar.

Tercer Termini d’Execució de les Obres
S’estableix un termini d’execució del contracte de 17 setmanes, termini que es divideix en 1
setmana màxim des de la formalització del contracte per portar a terme la comprovació de
replanteig i emissió de la corresponent acta així com la presentació del programa de treball, i en
16 setmanes màxim des de la data de signatura de l’acta de comprovació de replanteig per
efectuar els treballs d’obra.
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L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball, amb els efectes que en aquesta aprovació es determinin, s’entendran
integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

Quart Contingut de les proposicions
Els licitadors no podran proposar variants al Projecte Executiu.
En el Projecte Executiu es determinen una sèrie de partides amb una sèrie marques. En cas
d’utilització de marques equivalents, caldrà justificar convenientment l’equivalència amb les
marques incloses al Projecte Executiu i la seva acceptació es trobarà subjecte a la validació per
part del responsable del contracte, per tal de garantir la integració de les unitats amb el
manteniment i explotació de l’edifici del PRBB.

Cinquè Direcció de les obres
La direcció de l’obra recaurà en el facultatiu que designi el CRG.
El CRG mitjançant la direcció facultativa, podrà efectuar les tasques d’inspecció, comprovació i
vigilància per a la correcta realització de l’obra objecte d’aquesta licitació.

Sisè Comprovació del Replanteig
En el termini màxim d’una setmana des de la formalització del contracte, es portarà a terme la
comprovació del replanteig de les obres, en presència de l’Adjudicatari.
No es podrà iniciar l’obra sense que s’hagi estès l’acta de comprovació del replanteig, i quan
s’hagin fet constar reserves que s’estimin fonamentades fins que es dicti resolució que n’ordeni
l’inici o la suspensió definitiva.

Setè Programa de treball
En el termini màxim d’una setmana, des de la formalització del contracte, l’Adjudicatari presentarà
un programa de treball en els termes previstos a l’article 144 del RGLCAP. La direcció facultativa
podrà acordar raonadament no donar curs a les certificacions d’obra fins que hagi presentat el
programa de treball en la forma deguda, sense dret a interessos de demora, en el seu cas, per
retard en el pagament de certificacions.
Aquest programa, un cop aprovat pel CRG, s’incorporarà al contracte i serà exigible per ambdues
parts contractants.
Ordre dels treballs: En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de l’adjudicatari,
excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic (per raons constructives o per
coordinació amb altres contractistes) la Direcció Facultativa, el CRG estimin convenient
modificar.

Vuitè Responsable del contracte
Per tal de supervisar l’execució del contracte i adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitzarà correctament, es
designa com a responsable del contracte al Cap de Serveis Generals.

Novè Recepció de l’obra
La recepció de l’obra comprendrà les gestions i els treballs següents: verificació dels treballs
executats en obra segons el Projecte Executiu que acompanya aquest plec tècnic, inspecció de les
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instal·lacions i correcte funcionament, recepció provisional (inici del termini de garantia o en el seu
cas de manteniment), lliurament de la documentació as-built, que ha de contenir:











Instruccions de servei dels nous equips instal·lats.
Protocols de proves dels equips.
Catàlegs d’elements instal·lats.
Manual de manteniment.
Plànols actualitzats a nivell d’obra i instal·lacions as-built.
Lliurament de la llista d’elements fungibles pel funcionament de la maquinària instal·lada.
Lliurament de la llista d’elements inclosos en la garantia.
Relació de proveïdors que subministren peces de recanvi.
Relació de serveis oficials de maquinària i altres elements instal·lats.
Certificats de marcatge CE i altres certificats i documents de la maquinària instal·lada.

Si fos necessari posteriorment a la recepció de l’obra objecte del contracte es realitzarà el curs de
formació respecte el funcionament dels equips instal·lats.
Un cop realitzat aquest curs i l’equip quedi en funcionament, en els terminis assenyalats (els terminis
es fixaran en funció de les característiques de l’objecte del contracte) i lliurada la documentació asbuilt, es farà l’acte formal i positiu de recepció, que s’ha de formalitzar mitjançant un document
subscrit per l’adjudicatari i per representants del CRG.
Si els béns no estiguessin en estat de ser rebuts, s’ha de fer constar en l’acta de recepció provisional
i s’han de donar les instruccions precises a l’Adjudicatari perquè resolgui els defectes apreciats o
procedeixi a un nou subministrament d’acord amb el que s’ha pactat.
Per als elements intercanviables que, a causa de l’ús habitual hagin de ser substituïts (filtres, rodes,
panys, motlles i tot els altres que conformin l’estructura de l’equipament en qüestió) o que afectin a
instal·lacions, serà obligatori proporcionar, sense cap tipus de càrrec, la informació necessària,
documental i pràctica, al personal que designi el CRG, per tal que es pugui dur a terme el
manteniment d’aquests elements.

Desè Seguretat i Salut
L’Adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral i de
seguretat i salut d'aplicació, en concret el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre.
En aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut inclòs en el Projecte Executiu, l’adjudicatari haurà
d’elaborar el corresponent Pla de Seguretat i Salut. Qualsevol industrial subcontractat per a l’obra
s’adherirà a l’esmentat pla i es comunicarà al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut a la
qual se li enviarà acta d’adhesió al Pla de Seguretat signat per ambdues parts, o pla de seguretat
i salut del subcontractat.
Mitjançant el Pla de Seguretat i Salut l’adjudicatari analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i
complementarà les previsions contingudes a l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que forma part
del Projecte Executiu de l’Obra, i hi podrà incloure, amb la corresponent justificació tècnica, les
propostes de mesures alternatives de prevenció que consideri adients juntament amb la seva
valoració econòmica. Les mesures alternatives de prevenció proposades per l’adjudicatari no
podran implicar en cap cas la disminució dels nivells de protecció ni de l’import total del
pressupost previstos a l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
L’adjudicatari presentarà el Pla de Seguretat i Salut al Coordinador de Seguretat i Salut per a la
seva aprovació amb suficient antelació, que fixarà el Coordinador de Seguretat i Salut, a la data
indicada per CRG per a la formalització del Contracte.
En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicarà a
l’adjudicatari les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions
de seguretat i salut previstes a l’Estudi de Seguretat i Salut i a la normativa d’aplicació, i
l’adjudicatari restarà obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut d’acord amb aquestes
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indicacions. L’adjudicatari presentarà de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat,
al Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva aprovació.
En cas que en la data indicada pel CRG per a la formalització del Contracte el Pla de Seguretat
i Salut no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable a
l’adjudicatari, el CRG podrà declarar sense efectes l’adjudicació, així com optar entre convocar
una nova licitació o procedir a l’adjudicació a la següent millor oferta d’acord amb els criteris per
a l’adjudicació. Es considerarà que el Pla de Seguretat i Salut no ha estat aprovat per causa
imputable a l’Adjudicatari en qualsevol dels següents casos:
a) Quan l’Adjudicatari no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i Salut el Pla de Seguretat
i Salut amb l’antelació a la data de formalització del Contracte indicada per aquest darrer.
b) Quan l’Adjudicatari no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut d’acord amb les indicacions
del Coordinador de Seguretat i Salut.
Serà d’obligat compliment dur a terme totes les mesures que contempla el Pla de Seguretat i
Salut, en cas contrari el Coordinador de Seguretat i Salut es reserva el dret d’informar al CRG
que té el dret d’aturar els treballs fins a la correcció de la situació detectada durant les inspeccions
periòdiques que es duran a terme durant el procés d’execució de l’obra.
Cas que el Pla de Seguretat elaborat per l’adjudicatari no contempli alguna de les tasques
corresponents a l’execució de l’obra, l’adjudicatari haurà de presentar, previ a l’inici dels treballs,
un annex on es detallin les mesures corresponents a les feines a realitzar. En cap cas serà
possible l’inici dels treballs sense la conformitat del Coordinador de Seguretat.
L’adjudicatari comunicarà per escrit els noms del Recurs Preventiu i Tècnic de Seguretat, així
com els Equips de Protecció Individual entregats a cada treballador i la maquinària que poden
utilitzar. També entregarà una llista amb la previsió de subcontractes que contractarà per
l’execució de l’obra.
En tot moment existirà una còpia de l’esmentat Pla de Seguretat i l’Acta d’aprovació d’aquest, a
l’oficina de l’obra i en general, dels qui intervinguin en l’execució.
L’adjudicatari es responsabilitza de fer complir als seus treballadors i, en el seu cas, als seus
subcontractistes, totes les mesures del Pla de Seguretat que afectin els treballs que en aquesta
obra hagi de realitzar, assumint totes les responsabilitats i/o sancions que es poguessin derivar
de l’incompliment de les esmentades mesures de seguretat.
Igualment haurà d’atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria
de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.
L’adjudicatari es fa responsable de qualsevol incompliment dels assenyalats en la present
clàusula, sense perjudici de les obligacions que directament s’estableixin en la Llei per al CRG.
La constatació de l’incompliment de la present clàusula per part de l’adjudicatari podrà ser motiu
suficient de lliure resolució d’aquest contracte, sense que per això tingui dret a cap indemnització.
Sense perjudici d’això, el CRG es reserva el dret de mantenir la vigència del contracte retenint el
percentatge addicional que s’especifica en les condicions particulars de les certificacions que
hagi d’emetre, als efectes d’obligar l’adjudicatari a complir alguna obligació en matèria de
Seguretat i Salut Laboral, l’incompliment o acompliment defectuós de la qual s’hagi detectat per
qualsevol mitjà o procediment.

Onzè Risc del subministrament
L’Adjudicatari pren plena responsabilitat i executarà els subministraments necessaris per
l’execució dels treballs d’obra d’acord amb les especificacions senyalades en el Projecte Executiu
adjunt en annex.
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Els subministraments s’executaran, en quant al seu cost, terminis d’execucions, a risc i ventura
del Adjudicatari, sense que es tingui dret a indemnitzacions per causa de pèrdues, averies o
perjudicis.
Així mateix, no es podrà al·legar desconeixement de situació, comunicacions, característiques
del subministrament, transport, etc.
L’Adjudicatari haurà de complir tots els reglaments sobre condicions de Seguretat Social,
accidents, etc. disposant de les corresponents pòlisses d’assegurança.

Dotzè Senyalització de les obres
L’Adjudicatari està obligat a instal·lar, pel seu compte, els senyals precisos per indicar l'accés a
l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill que se'n derivin,
tant a la dita zona com en les seves rodalies.

Tretzè Modificació de l’obra
Ni el director de l'obra ni l’Adjudicatari podran introduir o executar modificacions a les obres
compreses en el contracte, sense la deguda aprovació per part del CRG de la modificació i del
pressupost que en resulti, així com els tràmits legals pertinents que se’n puguin derivar.
Les modificacions, una vegada autoritzades, en el seu cas, s'ajustaran al que disposa l'article
234 del TR LCSP i les disposicions concordants que resultin d'aplicació, juntament amb els
articles 158 i ss del RGLCAP.
Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol circumstància s’hagués d’ampliar el
Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per la
Direcció Facultativa en tant es formula o tramita el Projecte Modificat o Complementari.

Catorzè Suspensió de les obres
Si la acordés una suspensió de les obres, article 220 del TRLCSP, bé "temporal parcial",
"temporal total" o "definitiva", s'haurà d'aixecar la corresponent Acta de Suspensió, i pel que fa a
la suspensió definitiva s’haurà d’estar al que disposa els articles 170 i 171 del RGLCAP.

Quinzè Obligacions de l’Adjudicatari
L’Adjudicatari ha de comunicar anticipadament i per escrit al CRG la intenció de subscriure
subcontractes, assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat del
subcontractista, i justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la fent referència als
elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència art. 227 b) del TRLCSP.

Instal·lació de sistema de control d'accessos
L’Adjudicatari està obligat a la instal·lació de un sistema de control de accessos per entrar a
l’obra.

Obligacions relatives a la documentació
L’Adjudicatari estarà obligat a:
1. Complir amb els treballs d’obres d’acord amb la planificació presentada com a
proposta tècnica en la Planificació de l’obra informant convenientment sobre la seva
execució a la direcció d’obres i al responsable del contracte. En especial, haurà de
presentar les certificacions que li competeixen amb la finalitat d'agilitar la tramitació de la
facturació en els següents terminis:
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-Certificació dels treballs d’obres realitzats a 31 d’agost de 2014.
-Certificació dels treballs d’obres realitzats a la finalització de l’obra.

2. L’Adjudicatari lliurarà al Coordinador de Seguretat i Salut (CSS) tota la documentació
relativa a la Seguretat i Salut (SS) que aquest requereixi.

3. Així mateix l’Adjudicatari haurà d’elaborar la següent documentació:
3.1 Elaborar els plànols de detall segons sol·licitud de la Direcció Facultativa i la
Direcció Integrada de Projecte, lliurant sempre un mínim de 4 còpies i en un
termini inferior a una setmana des de la seva sol·licitud.
3.2 Modificacions dels plànols i amidaments del projecte segons sol·licitud de la
Direcció Facultativa i la Direcció Integrada de Projecte.
3.3 Recàlcul de les instal·lacions previstes en projecte en cas d’haver-hi
modificacions del projecte segons sol·licitud de la Direcció Facultativa i la
Direcció Integrada de Projecte.
3.4 Lliurament de 3 còpies de plànols en paper i en cd de cadascuna de les
modificacions i/o detalls sol·licitats en un termini inferior a una setmana des de
la seva sol·licitud.
El cost derivat d'aquestes obligacions serà a càrrec de l’Adjudicatari.

Neteja de les obres (pròpies del seus treballs)
És obligació de l’adjudicatari mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de
materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així
com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon
aspecte.
En el cas que el Coordinador de Seguretat, la Direcció Facultativa sol·licitin la neteja dels treballs
i l’Adjudicatari no ho fes, el CRG, es reserva el dret a contractar la neteja dels treballs i repercutir
el seu cost a l’adjudicatari.

Setzè Recepció i terminis de garantia
En els casos de compliment del contracte, a l'acabament de l'obra es procedirà a la recepció de
la mateixa, d'acord amb l'article 235 del TRLCSP i l’article 164 i 166 del RGLCAP.
En els casos que es produïssin criteris contradictoris entre els facultatius d'obra, prevaldrà el
criteri de la DF.
El termini mínim de garantia serà d'un any a partir de la recepció.

Barcelona, a 16 de maig de 2014.
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0.1 DADES DEL PROMOTOR

Fundació Centre de Regulació Genòmica

C.I.F.:

CIF G-62.426.937

Gerent:

Marian Marrodán Ligorit

-50

Promotor:

0.2 ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE

El projecte consisteix en la construcció d’un altell a la planta sisena on actualment hi ha
les sales 681, 684 i 679 . Dita reforma pretén allotjar unes sales-magatzem per al CRG.

Autors del Projecte
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ENGINYER:
Jordi Carrés Gonzàlez
Amb domicili a:
0.3.2

núm. col. 12801
NIF 46142124—F
Llorens i Barba nº61- 63 Local 8, 08025 Barcelona

Tècnic redactor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

ENGINYER:
Jordi Carrés Gonzàlez
Amb domicili a:

núm. col. 12801
NIF 46142124—F
Llorens i Barba nº61- 63 Local 8, 08025 Barcelona
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0. DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL

Actualment, no hi ha utilització de l’espai que se situa en la part superior dels
laboratoris de la planta sisena. L'espai que es troba a dalt d’ells, es pot aprofitar per la
creació de dos espaisdestinats a sales-magatzem per a donar servei al CRG-Centre for
Genomic Regulation. Per accedir a les sales-magatzems és necessari la col·locació

-50

d’una escala d’accés, que es desenvolupaen un sol tram, a partir de 17 graons. Les
petjades i contrapetjades són de 280 x 185 mm. Les sales-magatzem i la seva
corresponent escala que es troben ubicades al costat del Hotel del carrer Trelawny les
anomenarem Zona d’actuació CRG.
Les sales-magatzems de les zones d’actuació ocupen una superfície total de 103,23 m2.

CA

L’actuació es basa en dissenyar en l’espai actual tressales-magatzems en els altells
amb una escala de accés.
Les superfícies i ocupacions resultants degudes a la realització de l’actuació segons
el El CTE-DB-SI 3 són les següents:
Zona,
d’activitat

tipus Superfície

Sala- Magatzem A
Sala - Magatzem B
Sala - Magatzem C
Passadís
Escala A

TOTAL ALTELLS

21,30 m2
23,00 m

2

4,64 m

Ocupació

40 m2/pers

0 pers

2

2

40 m /pers

0 pers

2

2

40 m /pers

1 pers

2

2

0 pers

41,00 m
13,29 m

Densitat

40 m /pers
2

2 m /pers

103,23 m2 útils

2 pers
3 pers

Tot i fer aquesta consideració, al tenir la consideració de sales-magatzem la
ocupació a efectes tècnic administratius és 0. El càlcul es realitza per a un
dimensionament correcte de l’escala.
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L’edificació complirà amb tots els requeriments continguts al Codi Tècnic de
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l’Edificació RD 314/2006, pel que fa a:
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Real decreto 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el reglamento de
seguridad contraincendios en establecimientos industriales.
DB SU Seguretat d’utilització
DB SE Seguretat estructural
DB HS Salubritat
DB HR Protecció al soroll
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4.1 FEINES PRÈVIES

Les feines prèviesi desmuntatges es centren en els següents punts d’actuació tenint en
compte la seva localització.

-

-

Desmuntatge de fals sostre existent, mampares i aplacats actuals.
Retirada instal·lacions elèctriques i V/D existents per desmuntatge d'estructura
de sostre actual.
Retirada instal.lació contraincendis per instal·lació de nova estructura.
Retirada de gasos tècnics.
Moure conducte d'impulsió de climatització actual i creació de nous ramals per
climatitzar la zona del laboratori afectada, inclou difusió i part proporcional de
soportació i aïllament.
Protecció parets, terra, senyalaització i delimitació de tota l'obra.

PB

-
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General a totes les sales:

Desmuntatge de fals sostre existent, mampares i aplacats actuals.
Retirada instal·lacions elèctriques i V/D existents per desmuntatge d'estructura
de sostre actual.
Retirada instal.lació contraincendis per instal·lació de nova estructura.
Retirada de gasos tècnics.
Moure conducte d'impulsió de climatització actual i creació de nous ramals per
climatitzar la zona del laboratori afectada, inclou difusió i part proporcional de
soportació i aïllament.
Modificació de l’anell de circulació de l’aigua pura.
Desplaçament de quadre elèctric de 681 a 679.
Eliminació conducte i aire laboratori 681.04 i 681.06.
Desplaçament extracció campanes Lab. 681.

CA

-

-

Zona 684
-

Desmuntatge de fals sostre existent, mampares i aplacats actuals.

-

Retirada instal·lacions elèctriques i V/D existents per desmuntatge d'estructura
de sostre actual.
Retirada instal.lació contraincendis per instal·lació de nova estructura.
Retirada de gasos tècnics.

-
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Desplaçament de porta de vidre/alumini actual.
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-

Moure conducte d'impulsió de climatització actual i creació de nous ramals per
climatitzar la zona del laboratori afectada, inclou difusió i part proporcional de
soportació i aïllament.
Modificació de l’anell de circulació de l’aigua pura.
Desplaçament extracció campanes Lab. 684.
Desplaçament linea elèctrica altell P5 Nord sense interrupció de suministre.

-50

Zona 679

-

-

Desmuntatge de fals sostre existent, mampares i aplacats actuals.
Eliminació envà superior sala 679
Retirada instal·lacions elèctriques i V/D existents per desmuntatge d'estructura
de sostre actual. Retirada instal.lació contraincendis per instal·lació de nova
estructura.
Moure conducte d'impulsió de climatització actual i creació de nous ramals per
climatitzar la zona del laboratori afectada, inclou difusió i part proporcional de
soportació i aïllament.
Desplaçament extracció campanes Lab. 684.
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-
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4.2 REPLANTEJAMENT

L’obra no podrà iniciar-se sense haver realitzat el replantejament de l’obra i la signatura
per totes les parts interessades. La data de l’acta de replanteig de l’obra no podrà ser
superior a un mes de l’adjudicació de contracte.
El replanteig té per objecte:
-

Comprovar la realitat geomètrica de l’obra.
La disponibilitat de recursos i espais destinats en contracte.
Tots els supòsits que hagin servit de base de licitació del contracte.

El replantejament es centra en els següents punts d’actuació:
GENERAL: Per dur a terme la construcció del’altell i l’escalas’ha determinat en
construir l’escala de forma bàsicament lineal per a facilitar les activitats i treballs en
marxa en el Centre.
GENERAL: Construcció d’altell i escala. S'ha d'observar si la construcció d'aquest
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interfereix en l’estructura existent. S’ha realitzat una consulta a la Direcció
Facultativa que construí l’edifici i la conclusió és que: no hi ha problemes
estructurals en construir els altells, ni tampoc en posar una nova escala, sempre que
es tinguin en compte les següents recomanacions:
a) No s'admeten regates en cap posició de les jàsseres.

PB

1. Treballs inicials.

-50

b) No s'admeten perforacions per a col·locació de tacs d'ancoratge fora de la zona
de les zones d’actuació.
c) En les zones d’actuació, només s'admeten trepants per a col·locació de tacs de
profunditat menor a 90 mm i diàmetre menor de 18mm.
d) La sobrecàrrega d'ús no serà major de 200 kg/m2.
e) Es lliuraran plànols per a l'aprovació de la solució abans de la seva execució.

2. Feines prèvies.

3. Construcció de l’altell.

CA

5. Instal·lacions de l’Altell.
6. Folrat Altell.

7. Ram de paleta: remats i detalls de guix i pintura.
Tots les actuacions i replantejaments estan perfectament determinats en els plànols
corresponents.
Les actuacions de les zones 681 i 684 són intecanviables en el temps.
4.3 PLANNING DE L’OBRA
Tot seguit es presenta el planning d’obra.
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4.4 CONSIDERACIONS ESPECIALS DE L’OBRA

Es preveu l’inici de treballs en el termini màxim d’un setmana des de la data de
signatura de l’acta de comprovació de replanteig. Ara bé, l’estructura de l’altell,
instal.lacions laboratoris i fals sotre haurà d’estar acabat en el corresponent a la

Les dimensions del muntacàrregues a efectes d’acopi de elements d’obra són ls
següents: llarg 2.350 mm, ample 1.150 mm, alt 2.050 mm.

-

L’anell d’aigua pura de la planta 6 és crític per al subministramentd’aquesta a les
màquines de rentar plàstic i vidre del CRG.La modificació d’aquesta instal.lació
s’ha de fer fora d’horari laboral i amb totes les garanties que la modificació no
afectarà a la qualitat de l’aigua. La qualitat de la canonada: polipropilè PP-H,
segons norma DIN 8077 serie 5 (PN-10).

-

Instal.lació elèctrica P5 Nord: Pel sostre del laboratori 684 existeix un ramal de
l’instal.lació elèctrica P5 Nord. La modificació d’aquesta instal.lació s’ha de fer
fora d’horari laboral i amb totes les garanties que la modificació no afectarà al
funcionament de la instal.lació elèctrica, aparellatge, maquinària i activitat del
mateix.

CA
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-

-

El muntatge/desmuntatge i modificació de poyates restarà contractat pel CRG.
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part del lab 681 el 8 de setembre per tal de minimitzar l’impacte sobre l’activitat
científica d’aquest laboratori.
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5.1 ALTELLS
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L’altell i la seva escala té el mateix disseny i estarà realitzada mitjançant estructura
metàl·lica. En l’escala el passamà és de 250 x 10 mm en les zones verticals i 200 x
10mm en els replans. S’instal·larà per als graons xapa de 3 mm doblegada amb radis
interior i exterior de 3 – 6 mm. Les baranes seran de ferro i resta d’elements seran
pintades a RAL 7035 metalitzat. L’escala estarà composta per 17 graons.Tota la
estructura metàl·lica serà soldada, inclous els passamans.

L’altell anirà recolzat en les dues jàsseres despenjades – eixos 16 i 17 -. En la zona
on no es pugui recolzar dintre de l’envolvent de la DF, es soldarà una L de 200 x 200
amb rigiditzadors i a sobre uns pilarets de HEB 160 – la mateixa mida que les jàsseres
metàl·liques -. Les jàsseres portants seran HEB 160 cada metre i formant retícula HEB
100.

CA

Les accions considerades al càlcul seran les següents:

5.1.1

Accions considerades en el càlcul

Seguidament s’especifiquen els aspectes i accions que s’han de considerar en el

recàlcul del forjat per part de la DF que construí l’edifici per a donar per vàlid el disseny.
5.1.1.1 Accions permanents i variables
Segons DB-SE-AE: Documento Básico-Seguridad Estructural-Acciones en la
Edificación (2006), els valors característics de les càrregues permanents i
sobrecàrregues d'ús per a les diferents plantes de l’edifici són els següents, tal i com
s’indica en els punts 2 (Acciones permanentes) i 3 (Acciones variables) d’aquest
Document Bàsic.
5.1.1.1.1

Pes propi

El pes propi que s’ha de valorar és el dels elements estructurals, els tancaments i els
PACI Enginyers, S.L.P. Inscrit Registre Mercantil de Barcelona. Volum 33432, Foli 27, Full 226216, inscripció primera. CIF B62529425
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elements separadors, els envans, tot tipus de fusteria, revestiments, reblerts d’envans i
equip fix. [DB-SE-AE, 2.1.1]
En el cas d’envans ordinaris, el pes dels quals per metre quadrat no sigui superior a
1.2 kN/m2, el seu gruix no excedeixi de 0,08 m, i la seva distribució en planta sigui
homogènia, el seu pes propi podrà assimilar-se a una càrrega equivalent uniformement

-50

distribuïda, amb valor de 0,8 kN/m2 multiplicat per la raó mitja entre la superfície
d’envans i la de la planta considerada. [DB-SE-AE, 2.1.3]
El pes de les façanes i elements de compartimentació pesats, tractats com acció
local, s’assignaran com a càrrega a aquells elements que hagin de suportar-los,
considerant la possibilitat de repartiment a elements adjacents i els corresponents
efectes d’arcs de descàrrega. [DB-SE-AE, 2.1.5]

Sobrecàrrega d’ús

CA

La sobrecàrrega d’ús causada per equips pesats, per l’acumulació de materials en
biblioteques, magatzems o indústries, no està definida en els valors establerts en aquest
Document Bàsic. Aquest valors han de determinar-se segons els valors del
subministrador o de les exigències del CRG. [DB-SE-AE, 3.1]
La Taula 3.1 del DB-SE-AE (2006) [DB-SE-AE, 3.1.1, Tabla 3.1], indica els valors
característics de les sobrecàrregues d’ús segons diferents categories d’usos.
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El valor característic del pes propi dels equips i instal·lacions fixes ha de definir-se
segons els valors aportats pels subministradors. [DB-SE-AE, 2.1.6]
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En les zones d’accés i evacuació dels edificis de categories A i B s’ha d’incrementar
el valor corresponent en 1 kN/m2.[DB-SE-AE, 3.1.1.3]
Per a la seva comprovació local, els balcons volats de tota classe d’edificis es
calcularan amb la sobrecàrrega d’ús corresponent a la categoria d’ús, més una
sobrecàrrega lineal actuant en les vores de 2 kN/m. [DB-SE-AE, 3.1.1.4]
Per a les zones de magatzem o biblioteca, es consignarà en la memòria del projecte i
en les instruccions d’ús i manteniment el valor de sobrecàrrega mitja, i en el seu cas,
distribució de càrrega, per la que s’ha calculat la zona. En obra ha de figurar una placa
amb l’esmenta’t valor.[DB-SE-AE, 3.1.1.5]
En porxos, voreres i espais de trànsit situats sobre un element portant o sobre un
terreny que desenvolupa empentes sobre un altre element estructural, es considerarà
una sobrecàrrega d’ús d’1 kN/m2 si es tracta d’espais privats, i de 3 kN/m2 si són d’accés
públic. [DB-SE-AE, 3.1.1.6]
Els valors indicats ja inclouen l’efecte de l’alternança de càrrega, excepte en el cas
d’elements crítics, com voladius o zones d’aglomeració. [DB-SE-AE, 3.1.1.7]
L’apartat de sobrecàrregues d’ús del CTE està enfocat només a vivendes. Els valors
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Reducció de sobrecàrregues
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Per al dimensionament dels elements portants horitzontals, la suma de les
sobrecàrregues d’una mateixa categoria d’ús que actuen sobre ell, poden reduir-se
multiplicant la càrrega pel coeficient de la Taula 3.2, per les categories d’ús A, B, C i D.
[DB-SE-AE, 3.1.2.1]
Per al dimensionament d’un element vertical, la suma de les sobrecàrregues d’un
mateix ús que graviten sobre ell, poden reduir-se multiplicant la càrrega pel coeficient de
la Taula 3.2, per les categories d’ús A, B, C i D. [DB-SE-AE, 3.1.2.2]

5.1.1.1.3

Accions en baranes i elements divisoris

L’estructura pròpia de les baranes, ampits o empares de terrasses, miradors, balcons
o escales han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, el valor
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característics per a aplicacions d’ús industrial s’han de buscar en l’EN 1991-1-1 2002:
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característic de la qual s’obté de la Taula 3.2 del DB-SE-AE (2006) [DB-SE-AE, 3.2.1,
Tabla 3.2]. La força es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de
l’element si està situat a menys alçada.

En les zones de tràfic i estacionament, els parapets o baranes i altres elements que
delimiten àries accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal,
uniformement distribuïda sobre una longitud d’1 m, aplicada a 1,2 m d’alçada sobre el
nivell de la superfície de rodadura o sobre la vora superior de l’element si aquest està
situat a menys alçada, el valor característic de la qual es definirà en el projecte en funció

PB

de l’ús específic i de les característiques de l’edifici, no essent inferior a qk = 100 kN.
[DB-SE-AE, 3.2.2]

5.1.1.1.4

Accions eòliques

CA

L’acció del vent, o pressió estàtica, qe , pot expressar-se com:

5.1.1.1.4.1

qe = qb · ce · c p

Pressió dinàmica del vent [qb]

De forma simplificada, com valor en qualsevol punt del territori espanyol, la pressió
dinàmica del vent pot considerar-se 0,5 kN/m2. Es poden obtenir valors més precisos,
segons la situació geogràfica, observant les dades de l’Annex D del DB-SE-AE (2006).
[DB-SE-AE, Anexo D, Figura D.1]
El valor bàsic de la pressió dinàmica del vent pot obtenir-se amb l’expressió següent:
qb = 0,5 · δ· vb2 ,

on δ és la densitat de l’aire (en general pot adoptar-se el valor de δ = 1,25 kg/m3) i vb
és el valor bàsic de la velocitat del vent.
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Els elements divisoris han de suportar una força horitzontal meitat a la definida
anteriorment, segons l’ús a cada banda del mateix. [DB-SE-AE, 3.2.3]
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Per a comprovacions d’estats límit de servei, la velocitat bàsica indicada anteriorment

5.1.1.1.4.2

Coeficient d’exposició [ce]

El seu valor es pot trobar en la Taula 3.3 DB-SE-AE (2006) [DB-SE-AE, 3.3.3, Tabla
3.3], on l’alçada del punt considerat és la distància respecte la rasant mitja de la façana
a sobrevent. Per a alçades superiors a 30 m els valors s’han d’obtenir de les
expressions generals que es troben en l’Annex D del Document Bàsic.
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pot modificar-se amb el coeficient de la taula següent segons el període de retorn
considerat. [DB-SE-AE, Anejo D, Tabla D.1]
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5.1.1.1.4.3

Coeficient eòlic o de pressió [cp]

5.1.1.1.5
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Per a l’anàlisi global de l’estructura en edificis de pisos, es consideren els coeficients
eòlics globals a sobrevent i sotavent. Aquests coeficients s’adoptaran de la taula 3.4 del
DB-SE-AE (2006). [DB-SE-AE, 3.3.4, Tabla 3.4]

Accions reològiques i tèrmiques

La disposició de juntes de dilatació pot contribuir a disminuir els efectes de les

CA

Per tant en aquest projecte no es consideraran les accions reològiques i tèrmiques ja
que no consta d’elements continus de més de 40 m de longitud.
5.1.1.1.5.1

Càlcul de l’acció tèrmica

Els efectes globals de l’acció tèrmica poden obtenir-se a partir de la variació de
temperatura mitja dels elements estructurals, considerant com temperatura de
referència la mitja anual de l’emplaçament o 10ºC. [DB-SE-AE, 3.4.2.1]

Les temperatures ambient extremes d’estiu i d’hivern poden obtenir-se del DB-SE-AE
(2006). [DB-SE-AE, Anejo E, Figura E.1]
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variacions de la temperatura. En edificis habituals amb elements estructurals de formigó
o acer, poden no considerar-se les accions tèrmiques quan es disposin juntes de
dilatació de forma que no existeixin elements continus de més de 40 m de longitud. Per
un altre tipus d’edificis, els Documents Bàsics inclouen la distància màxima entre juntes
de dilatació en funció de les característiques del material utilitzat. [DB-SE-AE, 3.4]
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S’han de considerar les possibles distribucions asimètriques de neu causades pel
transport de la mateixa per l’efecte del vent, reduint a la meitat el factor de forma en les
parts en les que l’acció sigui favorable. [DB-SE-AE, 3.5.3.4]
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Com valor característic de la temperatura mínima de l’aire exterior, es poden adoptar
les dades de la Taula E.2 del DB-SE-AE (2006)[DB-SE-AE, Anejo E, Tabla E.2]., en
funció de l’altitud de l’emplaçament, i la zona climàtica hivernal, segons el mapa de la
Figura E.3 del DB-SE-AE (2006). [DB-SE-AE, Anejo E, Figura E.3]
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Per a elements exposats a la intempèrie, com a temperatura mínima s’adoptarà

CA

Com a temperatura dels elements protegits en l’interior de l’edifici poden adoptar-se,
durant tot l’any, una temperatura de 20ºC. [DB-SE-AE, 3.4.2.4]
Com a temperatura dels elements no directament exposats a la intempèrie es pot
adoptar la mitja entre les dels dos casos anteriors. [DB-SE-AE, 3.4.2.5]
5.1.1.1.6

Càrregues de neu

Com valor de càrrega de neu per unitat de superfície en projecció horitzontal, qn, pot
considerar-se:
qn = μ · sk , [DB-SE-AE, 3.5.1.2]
on:
• μ és el coeficient de forma de la coberta segons [DB-SE-AE, 3.5.3].
• sk és el valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal
segons [DB-SE-AE, 3.5.2].
El valor característic de la càrrega de neu sk també es pot obtenir mitjançant l’Annex
E del DB-SE-AE (2006). [DB-SE-AE, Anejo E]
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l’extrema de l’ambient. Com temperatura màxima a l’estiu s’adoptarà l’extrema del
ambient incrementada a causa de l’efecte de la radiació solar, segons la Taula 3.6 del
DB-SE-AE (2006). [DB-SE-AE, 3.4.2, Tabla 3.6]
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Com valor de càrrega de neu en un terreny horitzontal, sk, pot adoptar el valor de la

En emplaçaments amb altituds superiors a les màximes establertes en l’esmenta’t
Annex, com càrrega de neu s’adoptarà la indicada per l’ordenança municipal, quan
existeixi, o s’establirà a partir de les dades empíriques disponibles. [DB-SE-AE, 3.5.2.3]
El pes específic de la neu acumulada és molt variable. Pot adoptar-se:
• 0,12 kN/m3per la recent caiguda;
• 0,20 kN/m3 per la premsada o xopada;
• 0,40 kN/m3 per la barrejada amb calamarsa. [DB-SE-AE, 3.5.2.4]
PACI Enginyers, S.L.P. Inscrit Registre Mercantil de Barcelona. Volum 33432, Foli 27, Full 226216, inscripció primera. CIF B62529425
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Taula E.2, en funció de l’altitud de l’emplaçament, i de la zona climàtica del mapa de la
Figura E.2 del DB-SE-AE (2006). [DB-SE-AE, Anejo E, Tabla E.2] i [DB-SE-AE, Anejo E,
Figura E.2]
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Coeficientde forma µ
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5.1.1.1.6.1

En un faldar limitat inferiorment per cornises o careners, i en el que no hi ha
impediment al lliscament de la neu, el factor de forma té el valor de: [DB-SE-AE, 3.5.3.2]

-50

µ = 1 per a cobertes amb inclinació menor o igual que 30º
µ = 0 per a cobertes amb inclinació major o igual que 60º
per a valors intermitjos s’interpolarà linealment.

Si hi ha impediment, s’adoptarà μ = 1 independentment de la inclinació.

PB

En un faldar que limita inferiorment amb un aiguafons existeixen dos possibilitats:
[DB-SE-AE, 3.5.3.3]

S’han de considerar les possibles distribucions asimètriques de neu causades pel

transport de la mateixa per l’efecte del vent, reduint a la meitat el factor de forma en les
parts en les que l’acció sigui favorable. [DB-SE-AE, 3.5.3.4]

5.1.1.1.6.2

Acumulació de neu

Veure [DB-SE-AE, 3.5.3] i [DB-SE-AE, 3.5.4].
5.1.1.1.6.3

Reduccions i increments

Quan la construcció estigui protegida de l’acció del vent, el valor de la càrrega de neu
podrà reduir-se en un 20%. Si es troba en un emplaçament fortament exposat, el valor
s’augmentarà en un 20%. [DB-SE-AE, 3.5.1.3]
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• si el faldar successiu està inclinat en el mateix sentit, el factor de forma del
superior serà el corresponent a la inclinació de l’inferior.
• si està inclinat en sentit contrari, i la semisuma de les inclinacions, β, és major que
30º, el factor de forma dels dos elements serà 2,0; en l’altre cas serà µ = 1 + β/
30º.
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Per al càlcul dels elements volats de la coberta d’edificis situats en altituds superiors
a 1000 m, ha de considerar-se, a més de la càrrega superficial de neu, una càrrega
lineal pn en la vora de l’element, causada per la formació de gel, que ve donada per la
següent expressió (k = 3 m): [DB-SE-AE, 3.5.1.4]

PB

-50

pn = k ·μ2 · sk

Càrrega produïda pel gel que penja de la vora de la coberta

5.1.1.1.7

Accions sísmiques

CA

5.1.1.1.7.1

Accions accidentals

Es segueix la norma NCSE-02: Norma de Construcción Sismorresistente: parte
general y Edificación (2002). Per a l'aplicació de la Norma en cada cas particular s'ha de
tenir en compte la ubicació, la destinació i les característiques de la construcció. En el
seu article 1.2.2 classifica com edificis "de importancia normal" aquells que la seva
destrucció per terratrèmol pugui ocasionar víctimes, interrompre un servei per a la
col·lectivitat o produir importants pèrdues econòmiques, sense que en cap cas es tracti
d’un servei imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastròfics. En l'article 1.2.3 a
“Criterios de aplicación de la Norma”, s’indica que no és obligatòria la seva aplicació en
els edificis d’importància normal amb pòrtics ben arriostrats en que la seva acceleració
sísmica bàsica sigui inferior a 0,08g, essent g el valor de la gravetat.
El valor Ab, segons la taula de l'annex 1, per al terme de Piera (Barcelona) val 0,04 <
0,08, i per tant, segons es dedueix del punt 1.2.3, no és d'aplicació obligatòria la norma
NCSE-02.
5.1.1.1.7.2

Accions en cas d’incendi

Les accions causades per l’agressió tèrmica de l’incendi estan definides en el DB-SI:
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En aquest projecte es considera una sobrecàrrega de neu de 0,40 kN/m2.
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5.1.1.1.7.3

Impacte de vehicles

91

Documento Básico-Seguridad en caso de Incendio (2006).

Per al cas d’impacte de vehicles amb pes inferior a 30 kN veure [DB-SE-AE, 4.3.2.2] i
[DB-SE-AE, 4.3.2.3].
5.1.1.1.7.4 Altres accions accidentals

5.1.1.1.8.1

Altres càrregues

Càrregues provocades per l’acumulació d’aigua en coberta.

PB

5.1.1.1.8

-50

En edificis amb usos tals com fàbriques químiques, laboratoris o magatzems de
materials explosius, es farà constar en el projecte les accions accidentals específiques
considerades, amb indicació del seu valor característic i del seu model. [DB-SE-AE,
4.4.1]

Aquest apartat no està especificat en el CTE. Així que s’han de seguir les indicacions
internacionals sobre l’acumulació d’aigua en cobertes.
Empentes de terres

CA

Les accions derivades de les empentes del terreny, tan les procedents del seu pes
com d’altres accions que actuen sobre ell, o les accions causades pels seus
desplaçaments i deformacions, s’avaluen i es tracten segons estableix el DB-SE-C:
Documento Básico-Seguridad Estructural-Cimientos (2006).
Per estudiar les empentes d'un massís de terres limitat per un mur o altre element
resistent, utilitzarem la teoria de RANKINE per l'estat d'equilibri plàstic.
El pes de les terres a una certa profunditat es calcula per la formula:
PT = γt . z
En el cas de que les terres suportin una càrrega repartida, caldria afegir-la al valor (γt

. z):
PT = γt . z + q γt
5.1.1.2

Resistències dels materials

5.1.1.2.1

Formigons
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Segons l'article 30.5 de l'EHE s'adopta la resistència característica fck del formigó
com a base dels càlculs. La resistència a la compressió s'associa a un nivell de
confiança del 95%. És a dir, existeix una probabilitat del 0,95 de que es presentin valors
individuals de resistència a la compressió més alts que fck. Aquesta resistència es
mesurarà sobre provetes cilíndriques de 15 x 30 de vint-i-vuit dies d'edat, fabricades,

5.1.1.2.2

-50

conservades i trencades segons mètodes normalitzats exposats en les normes UNE 83.301/91 - 83.303/84 - 83.304/84.
Acers per armar

PB

Es fan servir acers corrugats de duresa natural B-500 S i de límit elàstic
fyk=500N/mm2. Segons la norma EHE es considera com a límit elàstic fyk de l'acer el
valor de tensió que produeix un valor romanent del 0,2 %. Pel càlcul de les seccions
armades s'utilitza el diagrama bilineal.
Les malles electrosoldades seran del tipus B-500 T/S de límit elàstic fyk=500N/mm2.

Acceptant que el material que conforma l'estructura compleix les condicions
d'homogeneïtat, isotropia i continuïtat, utilitzem els mètodes de càlcul basats en les lleis

CA

de Hooke, (relacions entre tensions i deformacions δ = E·I essent E una constant del
material) i de Bernouilli (seccions rectes durant la deformació), mètode altrament dit
lineal.
Per a la determinació de les sol·licitacions sobre els diversos elements constructius,
s'utilitzen els mètodes habituals de la resistència de materials. Pels entramats, pòrtics i
elements reticulars s'utilitza el mètode basat en la Matriu de Rigidesa.
El dimensionat dels diversos elements constructius, a partir de les sol·licitacions de
càlcul, es fa a ruptura, tenint en compte el comportament basat en la paràbolarectangle.

PACI Enginyers, S.L.P. Inscrit Registre Mercantil de Barcelona. Volum 33432, Foli 27, Full 226216, inscripció primera. CIF B62529425

24

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Jordi Carrés González (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 20. 05. 2014 amb el número B-509187

5.1.1.3 Mètode de càlcul de l’estructura de formigó

Llorens i Barba 61- 63, Local 8D

87

08025 Barcelona
T

93 418 15 84

F

93 551 03 83

www.paci.cat//paci@paci.biz

5.1.1.4 Verificacions basades en coeficients parcials
Classificació de les accions
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5.1.1.4.1

• Accions permanents (G): són aquelles que actuen en tot instant sobre l’edifici amb
posició constant, com el pes propi dels elements constructius, les empentes del
terreny, les accions reològiques o el pretensat.

5.1.1.4.2
5.1.1.4.2.1

-50

• Accions variables (Q): són aquelles que poden actuar o no sobre l’edifici, com les
causades per l’ús o les accions climàtiques.
• Accions accidentals (A): són aquelles que la probabilitat de que passin és petita
però de gran importància, com sisme, incendi, impacte o explosió.
Capacitat portant
Verificacions

Ed,dst ≤ Ed,stb

CA

Ed,dst és el valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores.
Ed,stb és el valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores.

Es considera que hi ha suficient resistència de l’estructura portant, d’un element
estructural, secció, punt o d’una unió entre elements, si per a totes les situacions de
dimensionat pertinents es compleix la següent condició: [DB-SE, 4.2.1.2]
Ed ≤ Rd
on,
Ed és el valor de càlcul de l’efecte de les accions.
Rd és el valor de càlcul de la resistència corresponent.

5.1.1.4.2.2

Combinació d’accions

El valor de càlcul dels efectes de les accions corresponents a una situació
persistent o transitòria, es determina mitjançant combinacions d’accions a partir de
l’expressió: [DB-SE, 4.2.2.1]
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on,
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Es considera que hi ha suficient estabilitat del conjunt de l’edifici o d’una part
independent del mateix, si per totes les situacions de dimensionat pertinents, es
compleix la següent condició: [DB-SE, 4.2.1.1]
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∑γ

G, j

·Gk , j + γ P ·P + γ Q ,1 ·Qk ,1 + ∑ γ Q ,i ·ψ 0,i ·Qk ,i
i >1

91

j ≥1

és a dir, considerant l’actuació simultània de:

-50

• totes les accions permanents, en valor de càlcul ( γG · Gk ), inclòs el pretensat ( γP
· P );
• una acció variable qualsevol, en valor de càlcul ( γQ · Qk ), havent d’adoptar-se
com a tal una darrera l’altra successivament en els diferents anàlisis;
• la resta de les accions variables, en valor de càlcul de combinació ( γQ · ψ0 · Qk ).
Els valors dels coeficients de seguretat, i, per a l’aplicació dels Documents Bàsics
d’aquest CTE, s’estableixen en la Taula 4.1 per a cada tipus d’acció.

PB

Per a comprovacions d’estabilitat, es diferenciarà, en la mateixa acció, la part
favorable (l’estabilitzadora), de la desfavorable (la desestabilitzadora).

El valor de càlcul dels efectes de les accions corresponents a una situació
extraordinària, es determina mitjançant combinacions d’accions a partir de l’expressió:

CA

[DB-SE, 4.2.2.2]

∑γ
j ≥1

G, j

·Gk , j + γ P ·P + Ad + γ Q ,1 ·ψ 1,1 ·Qk ,1 + ∑ γ Q ,i ·ψ 2,i ·Qk ,i
i >1

és a dir, considerant l’actuació simultània de:
• totes les accions permanents, en valor de càlcul (γG · Gk), inclòs el pretensat (γP ·
P);
• una acció accidental qualsevol, en valor de càlcul (Ad), analitzant-se
successivament amb cada una d’elles.
• una acció variable, en valor de càlcul freqüent (γQ · ψ1 · Qk), adoptant-se com a
tal, una darrera l’altrasuccessivament en diferents anàlisis amb cada acció
accidental considerada.
• La resta de les accions variables, en valor de càlcul quasi permanent (γQ · ψ2 ·
Qk).

En situació extraordinària, tots els coeficients de seguretat (γG, γP, γQ), són iguals a:
• zero si el seu efecte és favorable.
• la unitat si el seu efecte és desfavorable, en els termes anteriors.
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Els valors dels coeficients de simultaneïtat, ψ, per a l’aplicació dels Documents
Basics d’aquest CTE, s’estableixen en la Taula 4.2.
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∑G
j ≥1

Comportament no lineal

+ P + Ad + ∑ψ 2,i ·Qk ,i
i >1

-50

5.1.1.4.2.3

k, j

91

En els casos en els que l’acció accidental sigui l’acció sísmica, totes les accions
variables concomitants es tindran en compte amb el seu valor quasi permanent, segons
l’expressió: [DB-SE, 4.2.2.3]
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PB

En els casos en els que la relació entre les accions i el seu efecte no pugui
aproximar-se de forma lineal, per a la determinació dels valors de càlcul dels efectes de
les accions es realitzarà un anàlisi no lineal. [DB-SE, 4.2.3]
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5.1.1.4.3

Verificacions

91

5.1.1.4.3.1

Aptitud al servei

5.1.1.4.3.2

-50

Es considera que hi ha un comportament adequat, en relació amb les deformacions,
les vibracions o el deteriorament, si es compleix, per a les situacions de dimensionat
pertinents, que l’efecte de les accions no arriba al valor límit admissible establert per a
aquest efecte. [DB-SE, 4.3.1]
Combinació d’accions

Per a cada situació de dimensionat i criteri considerat, els efectes de les accions es
determinaran a partir de la corresponent combinació d’accions i influencies simultànies,
segons els criteris establerts a continuació. [DB-SE, 4.3.2.1]

PB

Els efectes causats per les accions de curta duració que poden resultar
irreversibles, es determinen mitjançant combinacions d’accions, del tipus denominat
característica, a partir de l’expressió: [DB-SE, 4.3.2.2]

j ≥1

k, j

+ P + Qk ,1 + ∑ψ 0,i ·Qk ,i
i >1

CA

és a dir, considerant l’actuació simultània de:
• totes les accions permanents, en valor característic (Gk);
• una acció variable qualsevol, en valor característic (Qk), adoptant-se com a tal una
darrera l’altre successivament en diferents anàlisis;
• la resta de les accions variables, en valor de combinació (ψ0 · Qk).

Els efectes causats per les accions de curta duració que podenresultar
reversibles, es determinen mitjançant combinacions d’accions, del tipusdenominat
freqüent, a partir de l’expressió: [DB-SE, 4.3.2.3]

∑G
j ≥1

k, j

+ P + ψ 1,1 ·Qk ,1 + ∑ψ 2,i ·Qk ,i
i >1

és a dir, considerant l’actuació simultània de:
• totes les accions permanents, en valor característic (Gk);
• una acció variable qualsevol, en valor freqüent (ψ1 · Qk), adoptant-se com a tal
una darrera l’altre successivament en diferents anàlisis;
• la resta de les accions variables, en valor quasi permanent (ψ2 · Qk).
Els efectes causats per les accions de llarga duració, es determinen mitjançant
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∑G
j ≥1

essent:

k, j
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combinacions d’accions, del tipus denominat quasi permanent, a partir de l’expressió:
[DB-SE, 4.3.2.4]

+ P + ∑ψ 2,i ·Qk ,i
i >1

5.1.1.4.3.3

Deformacions

5.1.1.4.3.3.1 Fletxes

-50

• totes les accions permanents, en valor característic (Gk);
• totes les accions variables, en valor quasi permanent (ψ2 · Qk).

CA

a) 1/500 en pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes;
b) 1/400 en pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes;
c) 1/300 en els altres casos.
Quan es consideri el confort dels usuaris, s’admet que l’estructura horitzontal d’un pis
o coberta és suficientment rígida si, per a qualsevol de les seves peces, davant de
qualsevol combinació d’accions característica, considerant només les accions de
curta duració, la fletxa relativa, és menor que 1/350. [DB-SE, 4.3.3.1.2]
Quan es consideri l’aparença de l’obra, s’admet que l’estructura horitzontal d’un pis o
coberta és suficientment rígida si, per a qualsevol de les seves peces, davant de
qualsevol combinació d’accions quasi permanent, la fletxa relativa és menor que
1/300. [DB-SE, 4.3.3.1.3]
Les condicions anteriors han de verificar-se entre dos punts qualsevols de la planta,
prenent com llum el doble de la distància entre ells. En general, serà suficient realitzar
aquesta comprovació en dos direccions ortogonals. [DB-SE, 4.3.3.1.4]
En els casos en els que els elements que es poden malmetre (envans, paviments)
reaccionen de manera sensible davant de les deformacions (fletxes o desplaçaments
horitzontals) de l’estructura portant, a més de la limitació de les deformacions,
s’adoptaran solucions constructives adequades per tal d’evitar danys. Aquestes
solucions resulten particularment indicades si aquests elements tenen un comportament
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Quan es consideri la integritat dels elements constructius, s’admet que l’estructura
horitzontal d’un pis o coberta és suficientment rígida si, per a qualsevol de les seves
peces, davant de qualsevol combinació d’accions característica, considerant només
les deformacions que es produeixen després de la posta en obra de l’element, la
fletxa relativa és menor que: [DB-SE, 4.3.3.1.1]
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fràgil. [DB-SE, 4.3.3.1.5]
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5.1.1.4.3.3.2 Desplaçaments horitzontals

Quan es consideri la integritat dels elements constructius, s’admet que l’estructura
global té suficient rigidesa lateral, si davant qualsevol combinació d’accions
característica, el desplaçament (veure figura 4.1) és menor que: [DB-SE, 4.3.3.2.1]

-50

a) desplaçament total: 1/500 de l’alçada total de l'edifici;
b) desplaçament local: 1/250 de l’alçada de qualsevol planta.

PB

Quan es consideri l’aparença de l’obra, s’admet que l’estructura global té suficient
rigidesa lateral, si davant qualsevol combinació d’accions quasi permanent, el
desplaçament relatiu (veure figura 4.1) és menor que 1/250. [DB-SE, 4.3.3.2.2]

5.1.1.4.3.4

Vibracions

Veure [DB-SE-AE, 4.3.4].

5.1.1.4.3.5

Efectes del temps: Fatiga

En general, en edificis no és necessari comprovar l’estat límit de fatiga, excepte pel
que respecta als elements estructurals interns dels equips d’elevació. [DB-SE, 4.4.2.1.1]
La comprovació a fatiga d’altres elements sotmesos a accions variables repetides
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En general és suficient que aquestes condicions es compleixin en dues direccions
sensiblement ortogonals en planta. [DB-SE, 4.3.3.2.3]
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procedents de maquinàries, onatge, càrregues de tràfic i vibracions produïdes pel vent,
es farà segons els valors i models que s’estableixen de cada acció en el document
respectiu que la regula. [DB-SE, 4.4.2.1.2]
5.1.1.5 Tipus de fonamentació i mètode de càlcul

-50

En aquesta obra s’utilitzarà una fonamentació semiprofunda mitjançant sabates
aïllades, amb les corresponents riostres i bigues centradores.
Donades les característiques mecàniques del terreny (resistència a compressió,
deformabilitat..), s’ha escollit el tipus de fonamentació esmentat anteriorment, on
l’equilibri fonamentació-terreny s’aconsegueix mitjançant les tensions normals a la
superfície de fonamentació.

CA

El mètode de càlcul es realitzarà mitjançant els criteris marcats per la EHE, així
doncs:
Criteris generals del projecte: Es dimensionaran per a resistir les càrregues actuants i
les reaccions induïdes. Per a això serà precís que les sol·licitacions actuants sobre el
terreny es transmetin integrament sobre aquest. Per a la definició de les dimensions de
la fonamentació i la comprovació de les tensions del terreny, es consideraran les
combinacions pèssimes transmeses per l’estructura. Per a la comprovació dels diferents
Estats Límits Últims de l’element de fonamentació, es consideraran els efectes de les
tensions del terreny obtinguts per als esforços tramesos per l’estructura per a les
combinacions pèssimes majorades, l’acció majorada de pes propi de la fonamentació
quan sigui necessari, i del terreny que gravita sobre aquest.
Donat que no es realitzarà un estudi precís d’interacció sòl-ciments, s’utilitzaran els
criteris simplificats que marca la EHE en el seu apartat 59.4.2.1. referit al càlcul a flexió
(secció de referència S1, càlcul del moment flector, determinació de l’armadura – inclòs
article 42 -, disposició d’armadures –inclòs article 66 -, i càlcul a tensions tangencials), al
càlcul a tallant – inclòs article 44 -, al càlcul a punxonament i a la comprovació a
fisuració –inclòs article 49-.
Així doncs, sentades les bases de càlcul es realitzarà el càlcul de la següent manera:
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PB

Per a la materialització de la fonamentació superficial, s’ha tingut en compte les
característiques geomètriques del terreny, condicions imposades per l’entorn i la posició
dels nivells freàtics. El resultat del mateix ha estat la col·locació de sabates aïllades
simples i de mitjanera, sabates contínues tipus biga flotant i murs armats de contenció
de terres.
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Considerem l’axil màxim per a la comprovació a enfonsament i l’axil mínim per al càlcul
a bolcament.
Predimensionat de sabates aïllades

PB

-50

5.1.1.5.1

Inicialment i abans de la comprovació es realitzarà el càlcul per empenta del terreny
en cas d’ésser un mur de contenció o flexió. (EH i EV corresponent).
Comprovació a bolcament

CA

5.1.1.5.2

Estat de sol·licitacions

Mx

(mT)

My

(mT) - si s’escau -

N

(T)

PPsabata (T)

On en el cas de sabates s’haurà de complir que :

(N + PPs ) × A ≥ (M y + V × h )×
2

1
tgϕ

En el cas de murs de flexió:
MEstatic / MBolcament> 1,8
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Inicialment partim d’una sabata de A X B
Es coneixeran els valors de terres segons l’estudi geotècnic (sinó es suposaran).
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5.1.1.5.3

Comprovació a lliscament
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On el moment estàtic dividit pel moment de lliscament haurà d’ésser més gran que 1,8.

En la comprovació a lliscament s’haurà de tenir en compte l’angle de fregament intern de

∑R
∑R

H

< 0,38 (ϕterres = 30º ; coef .seg. = 1,5)

V

sinó:

∑R
∑R

H

< tgϕ

PB

1,5 *

-50

les terres així com el coef. de seguretat.

V

Comprovació tensions del terreny

Primerament es calcularà l’excentricitat del terreny e=M/N, i segons el resultat de la
mateixa, si A/6 (on A=la longitud de la base de la sabata) és més gran, parlarem d’una
distribució trapezoïdal. Sinó serà triangular.

CA

e < A / 6 distribució trapezoïdal
e > A / 6 distribució triangular

Després es procedirà a calcular la σmax per comparar-la amb la σadm. Dependrà

lògicament de la distribució obtinguda.
Segons l’article 59.8 i sub-apartats corresponents de la EHE sobre dimensions i
armadures mínimes de sabates, encepats i lloses de fonamentació, el cantell mínim de
vora de la sabata de formigó en massa, no serà inferior a 35 cm. Igualment el cantell
total mínim en la vora dels elements de fonamentació de formigó armat no serà inferior a
25 cm si es recolza sobre el terreny, ni de 40 cm si es tracta d’enceps sobre pilots. A
més, en aquest últim cas, l’espessor no serà en cap punt inferior al diàmetre del pilot.
La disposició de l’armadura, i més concretament de l’armadura longitudinal haurà de
satisfer lo establert en l’article 42 de la EHE. La quantia mínima es referirà a la suma de
l’armadura de la cara inferior, superior i de les parets laterals en la direcció considerada.
L'armadura disposada en les cares superior, inferior i laterals no distarà més de 30cm.
Per últim, i referint-nos a l’armadura mínima vertical, en les sabates i encepats
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5.1.1.5.4
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flexibles no serà precís disposar d’armadura transversal, sempre que no sigui
necessària pel càlcul i s’executi sense discontinuïtat del formigonat. Si la sabata o
encepat es comporta essencialment com una biga ampla i es calcula com un element
lineal, segons l’apartat 59.4.2.1.2.1 de la EHE, l’armadura transversal haurà de complir
allò establert a l’article 44 de la EHE. En canvi si la sabata o encepat es comporta
essencialment actuant en dues direccions i es calcula a punxonament segons

5.1.2

-50

59.4.2.1.2.2 de la EHE, l’armadura transversal haurà de complir allò establert en l’article
46 de la EHE.
Normativa d’obligat compliment

5.1.2.1 Accions a l’edificació
DB-SE-AE.

DB-SE-C.

PB

Documento Básico-Seguridad Estructural-Acciones en la Edificación (2006).

NCSE.

CA

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y Edificación (2002).
DB-SI.

Documento Básico-Seguridad en caso de Incendio (2006).

5.1.2.2 Acer
DB-SE-A.

Documento Básico-Seguridad Estructural-Acero (2006).
CIETSID barras corrugadas de acero .
ORDEN 23/4/87 M.O.P.U. BOE 15-05-87 Homologación del sello de calidad CIETSID
para barras corrugadas de acero utilizadas en construcción.
5.1.2.3 Ciments
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Homologación de los cementos.

5.1.2.4 Control de qualitat
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CTE .

91

R.D. 1313/88 de 28-10-88 M.O.P.U. BOE 4-11-88 RC-88 Obligatoriedad de
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados.

Codigo Técnico de la Edificación (2006).

5.1.2.5 Verificacions basades en coeficients parcials
DB-SE.

PB

Documento Básico-Seguridad Estructural (2006).

EFHE.

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón
estructural realizados con elementos prefabricados.

CA

5.1.2.7 Formigó
EHE.

Instrucción de hormigón estructural.

EFHE.

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón
estructural realizados con elementos prefabricados.
5.1.2.8 Totxos
DB-SE-F.
Documento Básico-Seguridad Estructural-Fábrica (2006).
6. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ

6.1 ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS
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5.1.2.6 Forjats
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6.1.1

Envans i elements divisoris
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Els envans utilitzats com a sistema de compartimentació seran de pladur de guix
acabat i pintat.
Les parets de vidre seran de doble vidre laminar amb roda peus i sense revestiment.
Fusteria i serralleria interior
16 graons de 110 x 30 x 4.

-

17 davants escala de 100 x 18 x2.
16 ml. de passamà de 4 x 4.

CA

PB
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-
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ELEMENTS DIVISORIS HORITZONTALS

6.2.1

Paviments elevats

91

6.2

S’han de construir els nous forjats dels altells, amb un total de 103,23 m2 útils.
Estaran formats per una reticula de 16,8 cm de cantell, compostes per HEB 140- 160 en

6.2.2

Fals sostre continu de plaques de guix tipus “staff” amb aïllament amb llana de
roca.

PB

-

Cels rasos

-50

el sentit de la llum, HEB 100 en el sentit transversal i planxa de 8mm.
El paviment que es col·locarà com acabat final serè un revestiment de PVC tipus
Linòleum de 20 mm d’espessor.

7. SISTEMA D’ACABATS INTERIORS

7.1 ENGUIXATS

CA

Si s’escau les parets interiors aniran enguixades i pintades amb: enguixat reglejat
sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, i a més de 3,00 m d'alçària, amb guix
YG. Acabat lliscat amb guix YF, amb protecció d'aresta amb cantonera d'acer
galvanitzat amb cantell rom de 3 mm, per a un gruix de revestiment de 8 mm.
8. INSTAL·LACIONS

8.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
8.1.1

Objectiu

La instal·lació elèctrica té com a objectiu el disseny de la instal·lació amb les
garanties i criteris generals següents:
- Preservar la seguretat de les persones i els bens.
- Assegurar el normal funcionament de la citada instal·lació i prevenir les
pertorbacions en altres instal·lacions i serveis.
- Contribuir a la viabilitat tècnica i a la eficiència econòmica de la instal·lació.
- Aconseguir el màxim equilibri en les càrregues que suporten els diferents
conductors que integren la instal·lació.
- Subdividir la instal·lació de forma que, les possibles pertorbacions originades
per l’avaria que poguessin produir-se en algun punt de aquelles, afectessin a
un mínim nombre de parts de la citada instal·lació elèctrica. Aquesta
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•
•

EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparells de baixa tensió. Interruptors
automàtics.
EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Annex B: Interruptors automàtics amb
protecció incorporada per intensitat diferencial residual.
EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baixa tensió. Interruptors, seccionadors,
interruptors-seccionadors i combinats fusibles.
EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baixa tensió.
EN 60 898 (UNE - NP): Interruptors automàtics per a instal.lacions domèstiques i
anàlogues per a la protecció contra sobreintesitats.

8.1.3

Aspectes generals de la instal·lació elèctrica

S'entén per instal·lació elèctrica tot conjunt d'aparells i de circuits associats en
previsió d'una finalitat particular, tal com a producció, conversió, transformació,
transmissió, distribució o utilització de l'energia elèctrica.
a)

Previsió de potència

La potència a preveure es correspondrà amb la capacitat màxima de la instal·lació,
definida aquesta per la intensitat assignada l'interruptor general automàtic. Igualment es
complirà aquesta condició per a la derivació individual.
Així doncs, la càrrega total prevista serà la que cal considerar en el càlcul dels
conductors de la derivació individual.
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•

RBT-2002: Reglament electrotècnic de baixa tensió i Instruccions tècniques
complementaries.
UNE 20-460-94 Part 5-523: Intensitats admissibles en els cables i conductors
aïllats.
UNE 20-434-90: Sistema de designació de cables.
UNE 20-435-90 Part 2: Cables de transport d'energia aïllats amb dielèctrics secs
extruïts per a tensions de 1 a 30kV.
UNE 20-460-90 Part 4-43: Instal·lacions elèctriques en edificis. Protecció contra
les sobreintensitats.
UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instal·lacions elèctriques en edificis. Connexió a
terra i conductores de protecció.

-50

•

Legislació

PB

8.1.2
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subdivisió també té com a finalitat permetre la localització d’avaries i facilitar
el control de l’aïllament de la instal·lació, vigilant les funcions de seguretat i
protecció.

Llorens i Barba 61- 63, Local 8D

87

08025 Barcelona
T

93 418 15 84

F

93 551 03 83

www.paci.cat//paci@paci.biz

Previsió de càrregues
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- Força Normal: 15 kW (clima+ ascensor+ altres)
- Força Preferent: 5 kW (ho deixarem preparat per si mai es volgués posar
congeladors en aquest espai)
- Força SAI: 10 kW (informàtica+ projector)

-50

Segons la seva aplicació, s'han tingut en compte les Instruccions Tècniques
Complementàries particulars:
• “Instrucción ITC-BT-10: Previsión de cargas para suministros en tensión baja”.
b) Embrancament

PB

Segons Instrucció ITC-BT-11. Serà executada per la companyia elèctrica, des de la
xarxa de distribució.

La distribució de l’energia elèctrica fins als receptor – Ascensor - es realitza a partir del
Subquadre present al mateix replà fins al punt assenyalat a cada planta.

CA

e) Comandament

Els receptors d'enllumenat es governaran mitjançant contactors dels circuits
corresponents.
f) Característiques de les proteccions i dels Quadres

A l'interior del quadre general de distribució i quadres secundaris, s'ubicaran els
dispositius individuals de comandament i protecció, els quals no seran accessibles al
públic en general i estaran retolats amb indicació precisa dels receptors que governen.
D'aquí partiran els circuits interiors.
La instal·lació es dividirà de manera que les pertorbacions originades per avaries que
puguin produir-se en un punt d'elles, afectin només a certes parts de la instal·lació per al
qual els dispositius de protecció de cada circuit estaran adequadament coordinats i
seran selectius amb els dispositius generals de protecció que les precedeixen.
Els interruptors automàtics i diferencials hauran de resistir els corrents de curtcircuit
que puguin presentar en el punt del seu instal·lació.
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Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits interiors seran de tall
omnipolar i tindran els pols protegits que correspongui al nombre de fases del circuit que
protegeixen. Les seves característiques d'interrupció seran d'acord amb els corrents
admissibles dels conductors del circuit que protegeixen.
També es disposaran en el seu interior els borns per a la connexió dels conductors

-50

de protecció de la instal·lació interior amb la derivació de la línia principal de terra.
Les línies o circuits que surten dels subquadres estaran protegides amb un
interruptor automàtic magnetotèrmic, contra les sobreintensitats i curtcircuits i amb un
interruptor diferencial.
g) Línies de derivació individual, canalitzacions elèctriques

Els sistemes de instal·lació de les canalitzacions es realitzaran escollint el sistema
més adequat en funció de les influències externes i dels tipus de conductors o cables.
Segons el cas, estàs hauran d'estar d'acord amb:

CA

• Apartat 2.2 (Taula 1) de la “Instrucción ITC-BT-20: Instalaciones interiores o
receptoras. Sistemes de instal·lació” en funció dels tipus de conductors o cables.
• Apartat 2.2 (Taula 2) de la “Instrucción ITC-BT-20: Instalaciones interiores o
receptoras. Sistemas de instalación” en funció de la situació.

Per a conductors aïllats sota tub protector que s’emprin en la instal·lació seran de
tensió nominal no inferior a 450 / 750 V i els tubs compliran l’establert en la ITC-BT-21.
Per a conductors aïllats soterrats que s'emprin en la instal·lació hauran d'anar baix
tub llevat que tinguin coberta i una tensió assignada 0,6/1 kV, i s'establiran d'acord amb:
• Els cables podran ser d'un o més conductors i de tensió assignada no inferior a
0,6/1 kV, i hauran de complir els requisits especificats en la part corresponent de la
Norma UNE-HD 603.
• La secció serà l'adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot
cas, aquesta secció no serà inferior a 6 mm2 per a conductors de coure i a 16
mm2 per als d'alumini.
• No s'instal·larà més d'un circuit per tub.
En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres de no elèctriques, es
disposaran de manera que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una
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Tota instal·lació es dividirà en diversos circuits, els conductors dels quals actius i
protecció quedaran definits per la seva naturalesa, secció, caiguda de tensió i intensitat
màxima admissible segons sigui cada cas concret
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distància mínima de 3 cm En cas de proximitat amb conductes de calefacció, d'aire
calent, vapor o fum, les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que no puguin
assolir una temperatura perillosa i, per tant, es mantindran separades per una distància
convenient o per mitjà de pantalles calorífiques.
Les canalitzacions elèctriques no se situaran per sota d'altres canalitzacions que
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puguin donar lloc a condensacions, tal com les destinades a conducció de vapor,
d'aigua, de gas, etc., llevat que prenguin les disposicions necessàries per protegir les
canalitzacions elèctriques contra els efectes d'aquestes condensacions.

CA

PB

• Altres cables d’energia elèctrica: Sempre que sigui possible, es procurarà que els
cables de baixa tensió discorrin per sobre dels d'alta tensió. La distància mínima
entre un cable de baixa tensió i altres cables d'energia elèctrica serà: 0,25 m amb
cables d'alta tensió i 0,10 m amb cables de baixa tensió. La distància del punt
d'encreuament als entroncaments serà superior a 1 m Quan no puguin respectarse aquestes distàncies. als cables directament enterrats, el cable instal·lat més
recentment es disposarà en canalització a què són posats tubs segons el prescrit
en l'apartat 2.1.2 de la “Instrucción ITC-BT-07: Redes subterráneas para
distribución en baja tensión”.
• Canalitzacions de aigua i gas: Sempre que sigui possible, els cables s'instal·laran
per a sobre de, les canalitzacions d'aigua. La distància mínima entre cables
d'energia elèctrica i canalitzacions d'aigua o gas serà de 0,20 m. S'evitarà
l'encreuament per la vertical de les juntes de les canalitzacions d'aigua o gas, o
dels entroncaments de la canalització elèctrica, situant-ne unes i altres en una
distància superior a 1 m de l'encreuament. Quan no puguin respectar-se aquestes
distàncies als cables directament enterrats, la canalització instal·lada més
recentment es disposarà posats tubs segons el prescrit en l'apartat 2.1.2 de la
“Instrucción ITC-BT-07: Redes subterráneas para distribución en baja tensión”.
• Conduccions de clavegueram: Es procurarà passar-los cables per sobre de les
conduccions de clavegueram. No s'admetrà incidir en el seu interior. S'admetrà
incidir a la seva paret (per exemple, instal·lant tubs), sempre que s'asseguri que
aquesta no ha quedat debilitada. Si no és possible, es passarà per sota, i els
cables es disposaran en canalitzacions a què són posats tubs segons el prescrit
en l'apartat 2.1.2 de la “Instrucción ITC-BT-07: Redes subterráneas para
distribución en baja tensión”.

Per a proximitats i paral·lelismes es procurarà evitar que quedin en el mateix pla
vertical que les altres conduccions i hauran de complir les condicions generals mínimes
següents segons sigui el cas indicat:
• Altres cables d’energia elèctrica: Els cables de baixa tensió podran instal·lar-se
paral·lelament a altres de tensió baixa o alta, mantenint entre ells una distància
mínima de 0,10 m amb els cables de baixa tensió i 0,25 m amb els cables d'alta
tensió. Quan no puguin respectar-se aquestes distàncies als cables directament
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enterrats, el cable instal·lat més recentment es disposarà en canalització a què
són posats tubs segons el prescrit en l'apartat 2.1.2. de la “Instrucción ITC-BT-07:
Redes subterráneas para distribución en baja tensión”. En el cas que un mateix
propietari canalitzi alhora diversos cables de baixa tensió, podrà instal·lar-los en
menor distància, fins i tot en contacte.
• Canalitzacions d’aigua: La distància mínima entre els cables d'energia elèctrica i
les canalitzacions d'aigua serà de 0,20 m. La distància mínima entre els
entroncaments dels cables d'energia elèctrica i les juntes de les canalitzacions
d'aigua serà d'1 m Quan no puguin respectar-se aquestes distàncies als cables
directament enterrats, la canalització instal·lada més. recentment es disposarà
posats tubs segons el prescrit en l'apartat 2.1.2 de la “Instrucción ITC-BT-07:
Redes subterráneas para distribución en baja tensión”. Es procurarà mantenir una
distància mínima de 0,20 m en projecció horitzontal, i que la canalització d'aigua
quedi per sota del nivell del cable elèctric. D'altra banda, les artèries principals
d'aigua es disposaran de manera que s'assegurin distàncies superiors a 1 m
respecte als cables elèctrics de baixa tensió.

CA

• Seran estanques, utilitzant-se, per a terminals, entroncaments i connexions de les
mateixes, sistemes o dispositius que presentin el grau de protecció corresponent a
les projeccions d'aigua (IPX1). Les canalitzacions prefabricades tindran el mateix
grau de protecció.
• Els conductors tindran una tensió assignada de 450 / 750 V i discorreran per
l'interior de tubs encastats i/o en superfície. Aquest últim amb grau de protecció a
la corrosió 3.
Línies de Distribució.
Conductors elèctrics:
Tipus:
Secció [mm2]:
Material:
Nivell aïllament:
Tipus aïllament:

Unipolars
Segons demanda illumenant.
Coure.
0,6/1 kV.
Lliure d’halògens.

Canalitzacions elèctriques:
Tipus:
Naturalesa:
Diàmetre exterior [mm]:

Tub protector.
Rígid.
Segons demanda illumenant.

Caiguda tensió màximes:
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Per a les parts de la instal·lació definides com locals humits, les canalitzacions
compliran les condicions que a continuació es senyalen:
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Força motriu:
Enllumenat:
Usos restants:

5 per 100.
3 per 100.
3 per 100.

h) Tubs i canals protectors

91

www.paci.cat//paci@paci.biz

Prescripcions generals
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Es tindran en compte les prescripcions generals següents, tal i com indica la ITC BT
21.

Les corbes practicades als tubs seran continues i no originaran reduccions de secció
inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per cada classe de tub seran els indicats
en la norma UNE EN 5086 -2-2

CA

Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors als tubs després de

col·locats i fixats aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que
calguin, i que en trams rects no estaran separats entre ells més de 15 m. El nombre de
corbes en angle recte situades entre dos registres consecutius no serà superior a tres.
Els conductors s'allotjaran als tubs després de col·locats aquests.

Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels
conductors als tubs, o servir al mateix temps com a caixes d'acoblament o derivació.
Quan els tubs estiguin formats per materials que es puguin oxidar i quan hagin rebut
durant el seu muntatge algun treball de mecanització, s'aplicarà a les parts
mecanitzades pintura antioxidant.
Igualment, en cas d'utilitzar tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en
compte la possibilitat de que es produeixin condensacions d'aigua a l'interior d'ells, pel
qual s'elegirà convenientment el traçat de la seva instal·lació, preveient l’evacuació
d'aigua als punts més baixos, i si fos necessari, establint una ventilació apropiada a
l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat, com ara, la utilització d'una "te" deixant
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El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles a les
verticals i horitzontals que limiten el local on es fa la instal·lació. Els tubs s'uniran entre
ells mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la continuïtat que
proporcionen als conductors. Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran esser
acoblats entre ells en calent, recobrint la unió amb una cola especial quan es vulgui una
unió estanca.
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un dels braços sense utilitzar.
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Tubs en muntatge superficial

91

Quan els tubs metàl·lics hagin de posar-se a terra, la seva continuïtat elèctrica
quedarà convenientment assegurada. En cas d'utilitzar tubs metàl·lics flexibles, cal que
la distància entre dues connexions a terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10 m.
No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre.

Quan els tubs es col·loquen en muntatge superficial, a més, es tindran en compte les
següents prescripcions:

PB

Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjançant les brides protegides contra la
corrosió i sòlidament subjectes. La distancia entre aquestes serà, com a màxim, 0.50
metres. Es disposaran fixacions d'una i altre part en els canvis de direcció, en els
embrancaments i en la proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells.

CA

En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els
punts extrems no serà superior al 2%.
Convé disposar els tubs normals, sempre que sigui possible, a una alçada mínima de
2.5 m sobre el sòl, amb l'objecte de protegir-los d'eventuals danys mecànics.
Als encreuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació d'un edifici s'hauran de
interrompre els tubs, quedant els extrems del mateix separats entre ells 5 cm
aproximadament, i acoblant-se posteriorment mitjançant maniguets lliscants que tinguin
una longitud mínima de 20 cm.
Tubs encastats
Quan els tubs es col·loquin encastats es tindran en compte, a més a més, les
següents prescripcions:
La instal·lació de tubs encastats serà admissible que la seva col·locació a l'obra es
faci després de finalitzar els treballs de construcció i d'arrebossat de parets i sostres; el
lliscat d'aquests pot aplicar-se posteriorment.
Les dimensions de les regates seran suficients per a que els tubs quedin recoberts
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per una capa d'1 cm de gruix, com a mínim, del revestiment de les parets o sostres. Als
angles el gruix por reduir-se a 0.5 cm.

Als canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats, o bé previstos de
colzes o "tes" apropiats, però en aquest últim cas sols s’admetran els previstos de tapes

-50

de registre.

PB

Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i
desmuntables una vegada finalitzada l'obra. Els registres i caixes quedaran enrasats
amb la superfície exterior del revestiment de la paret o sostre quan no s’instal·lin a
l'interior d'un allotjament tancat i practicable. Igualment, en cas d'utilitzar tubs normals
encastats en parets, convé disposar els recorreguts horitzontals a 50 cm, com a màxim,
del terra o sostre, i els verticals a una distància dels angles o cantonades no superior a
20 cm.

Només està permès el seu us per l'alimentació de màquines o elements de mobilitat
restringida des de canalitzacions prefabricades i caixes de derivació fixades al sostre.
Es tindran en compte les següents prescripcions:

CA

La longitud total de la conducció a l'aire no serà superior a 4 metres i no començarà a

una alçada inferior a 2 metres.
Es prestarà especial atenció per que es conservin en tot el sistema, especialment en
les connexions, les característiques mínimes per canalitzacions de tubs a l'aire,
establertes a la taula 6 de la instrucció ITC BT 21.
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i) Receptors
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Els receptors s'instal·laran d'acord amb el seu destí (classe de local, emplaçament,
utilització, etc.), tenint en compte els esforços mecànics previsibles i les condicions de
ventilació, necessàries perquè en funcionament no pugui produir-se cap temperatura
perillosa, tant per a la pròpia instal·lació com per a objectes pròxims. Suportaran la
influència dels agents exteriors a què estiguin sotmesos en servei, per exemple, pols,
humitat, gasos i vapors.

-50

Les condicions d'utilització dels receptors dependran de la seva classe i de les
característiques dels locals on siguin instal·lats.
Tot receptor serà accionat per un dispositiu que pot anar incorporat al mateix o a la
instal·lació alimentadora.
Els receptors podran connectar-se a les canalitzacions directament o per intermedi d'un
cable apte per a usos mòbils, que podrà incorporar una clavilla de presa de corrent.

En el cas de receptors per a enllumenat normal, amb làmpades de descàrrega, serà
obligatòria la compensació del factor de potència fins un valor mínim de 0,9 i no s'admetrà
compensació en conjunt d'un grup de receptors en una instal·lació de règim de càrrega
variable, llevat que disposin d'un sistema de compensació automàtic amb variació de la
seva capacitat seguint el règim de càrrega.

CA

Queda prohibit col·locar interruptor, commutador, seccionador o curtcircuits en la part
de la instal·lació compresa entre els tubs lluminosos de descàrrega i el seu dispositiu
d'alimentació.
Les característiques de les llumeneres es descriu en els plànols i el seu muntatge serà
adossat al sostre o a paret o suspès.
j) Enllumenat d'emergència

Els receptors per a enllumenat d'emergència, tenen per objecte assegurar, en cas de
fallada de la il·luminació normal, la il·luminació als locals i accessos fins a les sortides, i la
seva alimentació serà automàtica amb tall breu.
- Enllumenat seguretat. Previst per garantir la seguretat de les persones que evacuïn
una zona o que tenen una feina potencialment perillós abans d'abandonar la zona.
La instal·lació serà fixa i estarà proveïda de fonts pròpies d'energia, encara que es
podrà utilitzar el subministrament exterior per procedir a la seva càrrega, quan la font
pròpia d'energia aquest constituïda per bateries d'acumuladors o aparells autònoms
automàtics. Es diferenciaran l'enllumenat d'evacuació, ambient o antipànic i el de
zones d'alt risc.
Els aparells autònoms seran els encarregats de proporcionar la il·luminació
d'emergència necessària. Seran lluminària que proporciona enllumenat d'emergència de
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No es podran instal·lar sense consentiment exprés de l'Empresa que subministra
l'energia, aparells receptors que produeixin desequilibris importants en les distribucions
polifàsiques.
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tipus permanent o no permanent en la que tots els elements, tals com la bateria, la
làmpada, el conjunt de comandament i els dispositius de verificació i control, si existeixen,
estan continguts dins de la lluminària o al costat d'ella en una distància inferior a 1 m d'ella.
De conformitat amb el que disposa el Reglament de Seguretat contra incendis en
Edificis Industrials, cal que disposi d'enllumenat d'emergència als punts que conformin via
d’evacuació d’emergència i als punts pròxims a la situació d’equips d’extinció d’incendis.
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Per tal de complir amb les esmentades prescripcions es col·locaran aparells autònoms
automàtics carregats pel subministrament normal, que compliran les Normes UNE-EN
60.598. Els aparells que senyalitzin circulacions tindran el corresponent senyal. Les
làmpades d’aquests equips seran fluorescents, tubulars compactes.
Com ja s'ha dit l'alimentació dels aparells es farà mitjançant el subministrament normal
amb circuits exclusius.

Proteccions

PB

8.1.4

Tots els circuits elèctrics de la instal·lació estan protegits contra els efectes de les
sobreintensitats que puguin presentar-se en el mateix, per la qual, la interrupció dels
circuits es realitza en un temps convenient o estarà dimensionat per a les
sobreintensitats previsibles.

CA

Les sobreintensitats poden estar motivades per:
•

•
•

Sobrecàrregues degudes als aparells d’utilització o defectes d’aïllament de gran
impedància.
Curtcircuits.
Descàrregues elèctriques atmosfèriques.

Protecció contra sobrecàrregues

El límit de intensitat de corrent admissible en un conductor quedarà en tot cas
garantitzada per el dispositiu de protecció utilitzat. El dispositiu de protecció podrà estar
constituït per un interruptor automàtic de tall omnipolar amb corba tèrmica de tall, o per
curtcircuits fusibles calibrats de característiques de funcionament adequades. Per a la
protecció contra sobrecàrregues es podran utilitzar les següents proteccions:
•
•
•

Interruptors automàtics.
Interruptors diferencials amb dispositiu de protecció contra sobreintensitats
incorporat.
Fusible amb corba de fusió tipus “g”.
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a) Proteccions contra sobre intensitats
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Les característiques de funcionament d’un dispositiu que protegeix un cable contra
sobrecàrregues ha de garantir les següents condicions:
IB ≤ In ≤ IZ
I2 ≤ 1,45 IZ

ve indicat en la norma del producte o en les especificacions del

PB

El valor de I2
fabricant.

-50

IB, és la corrent per la que es dissenya el circuit segons la previsió de càrregues.
IZ, és la corrent admissible del cable en funció del sistema utilitzat.
In, és la corrent assignada al dispositiu de protecció.
I2, és la corrent que assegura l’actuació del dispositiu de protecció per a un temps
llarg.

Protecció contra curtcircuits

El poder de tall de l’aparell ha de ser almenys igual a la corrent màxima de curt
circuit que es suposa al punt de la instal·lació.

CA

•

Icn > Icc

Icu, poder de tall assignado al dispositiu.
Icc, intensitat màxima de curt circuit.
•

El temps de tall, per a un curt circuit que es produeixi en qualsevol punt de la
instal·lació, no ha de ser superior al temps que fa augmentar la temperatura dels
conductors fins als seu valor màxim admissible.
La limitació tèrmica màxima, per a temps inferiors a 5 s, suportada per un
conductor pot expressar-se com:
I2·t = K2·S2

t, duració en segons
S, secció en mm2.
I, corrent de curt circuit efectiva en A, expressada en valor eficaç.
K , constant.
Aquesta condició ha de verificar-se tan per a Iccmin com per a Iccmáx.
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Per a prevenir la instal·lació d’aparicions de curt circuits, tot dispositiu haurà de
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Proteccions contra contactes directes i indirectes
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a)

Tot circuit estarà protegit contra contactes directes e indirectes per assegurar la
protecció de les persones.
Protecció contra contactes directes i indirectes.
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La protecció contra xocs elèctrics per a contactes directes i indirectes al mateix
temps es realitza mitjançant la utilització de molt baixa tensió de seguretat MBTS, que
ha de complir les condiciones establertes en el punt 2 de la ITC-BT-24 de la REBT.
Protecció contra contactes directes

PB

Aquesta protecció consisteix en prendre mesures destinades a protegir a les
persones contra els perills que puguin derivar-se d’un contacte amb les parts actives
dels material elèctrics.

•

CA

•

Protecció per aïllament de les parts actives. Les parts actives hauran d’estar
recobertes d’un aïllament que no pugui ser eliminat més que per la destrucció.
Protecció mitjançant barreres. Les parts actives hauran d’estar situades a
l’interior de envolupants o darrera de barreres amb grau de protecció IP XXB,
com a mínim.
Protecció complementaria per dispositius de corrent diferencial-residual.
Utilització de dispositius complementaris a altres mesures de protecció davant de
contactes directes.

•

Protecció contra contactes indirectes

Aquesta protecció consisteix en prendre les mesures destinades a protegir a les
persones en cas de contacte indirecte.
En concret, s’aplicaran les següents mesures:
•

Protecció per tall automàtic de l’alimentació.
A partir d’una adequada coordinació entre l’esquema de connexions a terra de
la instal·lació i de les característiques dels dispositius de protecció, es produeix
un tall automàtic d’alimentació després d’una caiguda, destinat a impedir que una
tensió de contacte, de valor suficient, es mantingui durant un temps tal que pugui
donar com a resultat un risc. La tensió límit convencional es igual a 50 Hz, valor
eficaç en corrent alterna i condicions normals.
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En concret, s’aplicaran les següents mesures:
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Els sistemes de protecció han de reunir els requisits establerts per l’esquema de
connexió de la instal·lació. Es fixarà un esquema de connexió del tipus TT, on
totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de
protecció, han d’estar interconnectades i unides per un conductor de protecció a
un mateixa presa de terra.

91

•

b) Proteccions contra sobretensions
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Les sobretensions apareixen quan es produeix una descàrrega indirecta del llamp, o
quan la instal·lació sofreix la influència de la descàrrega llunyana del llamp
(commutacions de la xarxa, defectes de la xarxa,...)
La instal·lació d’un sistema de protecció contra sobretensions transitòries només es
necessària quan es doni el cas de situació controlada, definida com instal·lació
alimentada per una línia aérea amb conductors nus o aïllats.

Fórmules utilitzades

CA

a) Intensitat màxima admissible

En el càlcul de les instal·lacions es comprovarà que les intensitats màximes de les
línies són inferiors a les admeses pel Reglament de Baixa Tensió, tenint en compte els
factors de correcció segons el tipus d’instal·lació i les seves condicions particulars.
1. Intensitat nominal en servei monofàsic:

2. Intensitat nominal en servei trifàsic:

En les fórmules s'han utilitzat els següents termes:
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8.1.5

PB

Emperò, la companyia subministradora obliga a protegir a la instal·lació contra
sobretensions permanents. Per això, el magnetotèrmic situats als QGPC comptarà amb
protecció davant sobretensions permanents associades.
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

In: Intensitat nominal del circuit en A
P: Potència en W
Uf: Tensió simple en V
Ul: Tensió composta en V
cos(phi): Factor de potència
b) Caiguda de tensió
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En circuits interiors de la instal·lació, la caiguda de tensió no superarà els següents
valors:
(8) Circuits d'Enllumenat: 3,0%
(9) Circuits de Força: 5,0%

PB

En instal·lacions industrials que s'alimentin directament en alta tensió mitjançant un
transformador de distribució propi , els valors màxims de caiguda de tensió seran:

(10) Circuits d'Enllumenat: 4,5%
(11) Circuits de Força: 6,5%

CA

1. C.d.t. en servei monofàsic

No considerant el terme de reactància, donat l'elevat valor de R/X, la caiguda de
tensió ve donada per:

Essent:

2. C.d.t en servei trifàsic
No considerant tampoc en aquest cas el terme de reactància, la caiguda de tensió ve
donada per:
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Les fórmules utilitzades seran les següents:

Llorens i Barba 61- 63, Local 8D

87

08025 Barcelona
T

93 418 15 84

F

93 551 03 83

www.paci.cat//paci@paci.biz

91

Essent:

Els valors coneguts de resistència dels conductors estan referits a una temperatura
de 20°C .
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Per a calcular la resistència real del cable es considerarà la màxima temperatura que
suporta el conductor en condicions de règim permanent.
D'aquesta forma, s'aplicarà la fórmula següent:

PB

ρt 2 = ρ 20ºC ⋅ ⎡⎣1 + α ⋅ ( t2 − 20 ) ⎤⎦

D'altra banda, els conductors empleats seran de coure o alumini, sent els coeficients
de variació amb la temperatura i les resistivitats a 20°C les següents:

CA

(12) Coure

α = 0.00393º C −1

ρ 20ºC =

1
Ω ⋅ mm 2 / m
56

α = 0.00403º C −1

ρ 20ºC =

1
Ω ⋅ mm 2 / m
35

(13) Alumini

En les fórmules s'han utilitzat els següents termes:
(14) In: Intensitat nominal del circuit en A
(15) P: Potència en W
(16) cos(phi): Factor de potència
(17) S: Secció en mm2
(18) L: Longitud en m
(19) ro: Resistivitat del conductor en ohm·mm²/m
(20) alpha: Coeficient de variació amb la temperatura

PACI Enginyers, S.L.P. Inscrit Registre Mercantil de Barcelona. Volum 33432, Foli 27, Full 226216, inscripció primera. CIF B62529425

52

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Jordi Carrés González (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 20. 05. 2014 amb el número B-509187

La temperatura 't2' depèn dels materials aïllants i correspondrà amb un valor de 90°C
per a conductors amb aïllament XLPE i EPR i de 70°C per a conductors de PVC segons
taula 2 de la ITC BT-07 (Reglament electrotècnic de baixa tensió).
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c) Intensitat de curt circuit

PB

Fase i Neutre:
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Entre Fases:

(21) Ul: Tensió composta en V
(22) Uf: Tensió simple en V
(23) Zt: Impedància total en el punt de curt circuit en mohm
(24) Icc: Intensitat de curt circuit en kA
La impedància total al punt de curt circuit s'obtindrà a partir de la resistència total i de

CA

la reactància total dels elements de la xarxa fins al punt de curt circuit:

Essent:

(25) Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistència total en el punt de curt circuit.

(26) Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactància total en el punt de curt circuit.
Els dispositius de protecció hauran de tindre un poder de tall major o igual a la
intensitat de curt circuit prevista al punt de la seva instal·lació, i hauran d'actuar en un
temps tal que la temperatura aconseguida pels cables no superi la màxima permesa pel
conductor.
Per a que es compleixi aquesta última condició, la corba d'actuació dels interruptors
automàtics ha d'estar sota la corba tèrmica del conductor, pel qual ha de complir-se la
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En les fórmules s'han utilitzat els següents termes:
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següent condició:

per a 0,01 <= 0,1 s, i on:
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(27) I: Intensitat permanent de curt circuit en A.
(28) t: Temps de desconnexió en s.
(29) C: Constant que depèn del tipus de material.
(30) incrementoT: Sobretemperatura màxima del cable en °C.
(31) S: Secció en mm2

CA

PB

Cal aquest valor per a determinar si un conductor queda protegit en tota la seva
longitud a curt circuit, ja que és condició imprescindible que aquesta intensitat sigui
major o igual que la intensitat del disparador electromagnètic. En cas d'utilitzar fusibles
per a la protecció del curt circuit, la seva intensitat de fusió ha de ser menor que la
intensitat suportada pel cable sense danyar-se, en el temps que trigui en saltar. En tot
cas, aquest temps sempre serà inferior a 5 seg.
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Es tindrà també en compte la intensitat mínima de curt circuit determinada per un curt
circuit fase - neutre i al final de la línia o circuit en estudi.
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Càlculs de la instal·lació elèctrica

SECCIÓ DE LES LÍNIES
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8.1.6

Pel càlcul dels circuits s'han tingut en compte els següents factors:
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(3) Caiguda de tensió: 3% per enllumenat i 5% per receptors de força en
instal·lacions interiors diferents de habitatge.
(4) Imax: La intensitat que circula per la línea (I) no ha de superar el valor
d'intensitat màxima admissible (Iz).

8.2 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
Objecte

PB

8.2.1

L’objecte serà la realització de climatització dels altells.
8.2.2

Normativa

CA

Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), aprovat pel Reial
Decret 1027/2007.
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
Codi Tècnic de l'Edificació.

Reial Decret 2267/2004 de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
seguretat contra incendis en els edificis industrials.
Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.
Reial Decret 39/1997 de 17 de gener pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis
de Prevenció.
Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
Altre Reglamentació Tècnico-Sanitària vigent.
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Per a la redacció d’aquest projecte, s’ha tingut en compte la següent Normativa.
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8.2.3

L’energia primària per a la instal.lació de climatització serà realitzada mitjançant la
instal.lació de l’edifici en un intercanvi aigua – aire o mitjançant nova maquinària
d’energia primària. La DF decidirà segons replantejament de l’obra l’opció escollida.
Tractament de la temperatura

-50

8.2.4

La instal.lació estarà formada pels següents elements:
Sala A:

Sala B:

CA

Instal.lació de conductes amb sistema de control per a climatitzador de 7kW de fred,
inclou vàlvules 2 vies, actuadors, sondes, pressòstats, contoladors i programació del
sistema TREND.
Sala C:

Instal.lació de conductes amb sistema de control per a climatitzador de 7kW de fred,
inclou vàlvules 2 vies, actuadors, sondes, pressòstats, contoladors i programació del
sistema TREND.

8.2.5

Distribució de l’aire tractat tèrmicament

De les màquines interiors, es distribuirà l’aire fins a les reixes d’entrada i sortida o
difusors, amb conductes rectangular de fibra de vidre.

8.2.6

Rendiment i estalvi d’energia

Aïllament tèrmic
Tots els aparells, equips i conduccions tèrmiques que passen per locals no
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PB

Instal.lació de conductes amb sistema de control per a climatitzador de 7kW de fred,
inclou vàlvules 2 vies, actuadors, sondes, pressòstats, contoladors i programació del
sistema TREND.
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Regulació i control de la instal·lació
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calefactats o per l’exterior, disposaran d’aïllament tèrmic.

S’instal·laran termòstats d’ambient, per tal de poder regular la temperatura de cada
circuit. La regulació i contoladors i programació seran del sistema TREND.

Requisits de seguretat

-50

8.2.7

A l’interior de la sala de màquines figurarà un quadre amb les indicacions següent:

Proves i assajos

CA

Proves parcials

Al llarg de l’execució es sotmetrà a control i proves tots els elements que indiqui el
Director de l’Obra. Particularment, totes les unions o trams de tuberies, conductes o
elements, que per necessitat de l’obra hagin de quedar tapats, hauran de ser exposats
per la seva inspecció o expressament provats abans de cobrir-los.
Proves finals

Neteja interior de xarxes de distribució: Les xarxes de distribució de fluids portadors
seran netejades internament abans de l’omplerta definitiva, per tal d’eliminar pols, olis i
altres materials estranys. Un cop completada la instal·lació d’una xarxa, aquesta
s’omplirà amb una solució aquosa d’un producte detergent, amb dispersants orgànics
compatibles amb els materials del circuit, on la seva concentració serà l’indicada pel
fabricant. A continuació, es posaran en funcionament les bombes i es deixarà circular
l’aigua durant dues hores. Posteriorment es buidarà el circuit i s’esbandirà amb aigua
procedent del circuit d’alimentació.
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8.2.8

PB

Instruccions per efectuar l’aturada de la instal·lació en cas necessari, amb senyal
d’alarma d’urgència i dispositiu de tall ràpid.
El nom, adreça i nº de telèfon de la persona o entitat encarregada del manteniment
de la instal·lació.
L’adreça i nº de telèfon del servei de bombers més proper.
Pla d’autoprotecció de l’edifici.
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Motors elèctrics: Es comprovarà el funcionament de cada motor elèctric, i el seu consum
d’energia en les condicions reals de treball.
Altres equips: Es realitzarà una comprovació individual de tots els bescanviadors de
calor i altres equips, en els que s’efectuï una transferència d’energia tèrmica, anotant les

-50

condicions de funcionament.

Seguretat: Es comprovarà el tarat de tots els elements de seguretat.
Comprovació de materials, equips i execució: Es comprovarà per part de la Direcció
d’Obra que els materials i equips instal·lats es corresponguin amb els especificats en
projecte, així com la correcta execució del muntatge.

PB

Proves dels conductes: Els conductes de planxa, es provaran d’acord amb la norma
UNE 100104.

8.2.9

Conclusions

CA

Amb tot l’exposat en aquesta memòria i els plànols que l’acompanyen, es considera que
s’ha descrit suficientment les condicions que reunirà la instal·lació.

Barcelona, Maig de 2014

L'ENGINYER INDUSTRIAL

JORDI CARRES GONZÀLEZ
Col·legiat 12801

9. AMIDAMENTS I PRESSUPOST
El pressupost que es detalla a continuació es realitza amb caràcter orientatiu a efectes
que el contractista pugui determinar el preu de la seva oferta econòmica, per tal que
aquesta no superi el pressupost de licitació màxim indicat als Plecs de Clàusules
Particulars.
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Altres proves: Es comprovarà que la instal·lació compleix amb les exigències de qualitat,
seguretat i estalvi d’energia que es dicten a les instruccions tècniques.
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UM

1

Feines Prèvies

1.1
1.1.1

DESCRIPCIÓ
Feines Prèvies Generals

ut

QT

TOTAL
PEM

Càrrega i transport de residus dins de l'obra i transport a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 5m3 de capacitat

1

81,98

81,98 €

ut

Desmuntatges i muntatge sostres passadissos

1

81,98

81,98 €

1.1.3

ut

Desmuntatges mampares i aplacats a tota l'obra

1

787,05

787,05 €

1.1.4

ut

Protecció parets, terra, senyalització i delimitació de tota l'obra

1

778,85

778,85 €

1.2

Feines Prèvies 681

CA

1.1.2

1.2.1

ut

Desmuntatge i muntage de fals sostre existent

2

163,97

327,94 €

1.2.2

ut

Desplaçament de quadre elèctric de 681 a 679

1

1062,51

1.062,51 €

1

491,90

491,90 €

1.2.3

ut

Retirada instal·lacions elèctriques i V/D existents per desmuntatge d'estructura de
sostre actual

1.2.4

ut

Retirada instal.lació contraincendis per instal·lació de nova estructura

1

286,94

286,94 €

1.2.5

ut

Retirada de gasos tècnics

1

532,90

532,90 €

1

1106,78

1.106,78 €

ut
1.2.6

Moure conducte d'impulsió de climatització actual i creació de nous ramals per
climatitzar les zones dels laboratoris afectats, inclou difusió i part proporcional de
soportació i aïllament

1.2.7

ut

Moure xarxa de telecomunicacions

1

163,97

163,97 €

1.2.8

ut

Eliminació conducte i aire laboratori 681.04 i 681.06

2

163,97

327,94 €

1.2.9

ut

Desplaçament extracció campanes Lab. 681

1

327,94

327,94 €

1.2.10

ut

Modificació de l’anell de circulació de l’aigua pura. Canonada: polipropilè PP-H,

1

491,90

491,90 €
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POS
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DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIONS, RECONNEXIÓ I INSTAL·LACIONS NOUS ALTELLS
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F
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163,97

327,94 €

1

491,90

491,90 €

Retirada instal.lació contraincendis per instal·lació de nova estructura

1

286,94

286,94 €

Retirada de gasos tècnics

1

532,90

532,90 €

1

2746,46

2.746,46 €

Moure xarxa de telecomunicacions

1

163,97

163,97 €

Desplaçament linea elèctrica altell P5 Nord sense interrupció de suministre

1

327,94

327,94 €

1.3.9

Desplaçament cablejat estructurat altell P5 Nord sense interrupció de servei

1

491,90

491,90 €

1.3.10

Desplaçament de gasos altell P5 Nord sense interrupció de servei

1

655,87

655,87 €

0

0,00

- €

2

163,97

327,94 €

1

327,94

327,94 €

1

122,98

122,98 €

1

1360,93

1.360,93 €

1.3.4

ut
ut

1.3.5
ut
1.3.6
1.3.7
1.3.8

ut

1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3

Retirada instal·lacions elèctriques i V/D existents per desmuntatge d'estructura de
sostre actual

Moure climatitzador i conducte d'impulsió de climatització actual i creació de nous
ramals per climatitzar les zones dels laboratoris afectats, inclou difusió i part
proporcional de soportació i aïllament

Feines Prèvies 679 (sala -80)
ut
ut
ut
ut

1.4.4

Desmuntatge i muntage de fals sostre existent

93 418 15 84

2

1.3.2

ut

CA

1.3.1

Feines Prèvies 684

08025 Barcelona
T

Desmuntatge i muntatge de fals sostre existent
Retirada instal·lacions elèctriques i V/D existents per desmuntatge d'estructura de
sostre actual
Retirada instal.lació contraincendis per instal·lació de nova estructura
Moure climatització conducte d'impulsió de climatització actual i creació de nous
ramals per climatitzar la sala -80º, inclou difusió i part proporcional de soportació i
aïllament
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1.3

PB

segons norma DIN 8077 serie 5 (PN-10)

Llorens i Barba 61- 63, Local 8D

1.4.6

ut

Retirada paret sostre sala congeladors

1.4.7

ut

Desplaçament extracció campanes Lab. 684

2

Instal.lacions

2.1

Instal.lacions planta 6

08025 Barcelona
T

93 418 15 84

F

93 551 03 83
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1

81,98

81,98 €

2

163,97

327,94 €

2

327,94

655,87 €

ut

Reconnexió de les preses elèctriques i V/D retirades en poyates existents

1

2164,38

2.164,38 €

2.1.2

ut

Reconnexió de les preses de gasos tècnics retirades en poyates existents

1

2459,52

2.459,52 €

2.1.3

ut

Nova instal·lació de spinklers en zones laboratori

1

3689,28

3.689,28 €

2

655,87

1.311,74 €

1

1229,76

1.229,76 €

3

1229,76

3.689,28 €

ut
2.1.4
2.1.5

ut

2.2
2.2.1.1
2.2.1.2

2.2.1.5

Reconnexió instal·lació d'enllumenat
Climatització

ut

Subministrament i instal·lació de climatitzador de 1000m3/h 7 kw fred i 5 kW calor

ut

Connexió dels3 climatitzadors al sistema hidràulic de la sala, inclou part
proporcional de valvuleria, colzes i Tes.

1

2311,95

2.311,95 €

ut

Subministrament i instal·lació de sistema de control pels 3 climatitzadors, inclou
vàlvules 2 vies, actuadors, sondes, pressòstats, contoladors i programació del
sistema TREND

1

3443,33

3.443,33 €

ut

Subministrament i instal·lació de conductes d'aire d'impulsió i retorn, en xapa,
aïllats en la impulsió, desde els 3 climatitzadors fins a sala

1

3607,30

3.607,30 €

14

191,84

2.685,80 €

2.2.1.3

2.2.1.4

Subministrament i instal.lació de climatitzadors de peu zona post doc, inclou
incentu vàlvules 2 vies, actuadors, sondes, pressòstats, contoladors i programació
del sistema TREND
Instal·lacions Altell

2.2.1

CA

2.1.1

ut

Subministrament i instal·lació de reixes d'impulsió
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Moure xarxa de telecomunicacions

PB

1.4.5

Llorens i Barba 61- 63, Local 8D

2.2.2.9

ut

Subministrament i instal·lació d'escomesa de Força Normal desde quadre general
de planta fins a subquadre d'altell en manguera liure d'halogens 5G6, inclou
protecció en quadre general de 32 A Merlin Gerin

1

1352,74

1.352,74 €

ut

Subministrament i instal·lació d'escomesa de Força Preferent desde quadre
general de planta fins a subquadre d'altell en manguera liure d'halogens 5G6, inclou
protecció en quadre general de 32 A Merlin Gerin

1

1352,74

1.352,74 €

ut

Subministrament i instal·lació d'escomesa de Força SAI desde quadre general de
planta fins a subquadre d'altell en manguera liure d'halogens 5G6, inclou protecció
en quadre general de 32 A Merlin Gerin

1

1352,74

1.352,74 €

16

51,65

826,40 €

8

51,65

413,20 €

16

51,65

826,40 €

8

123,96

991,68 €

3

131,17

393,52 €

ut
ut
ut
ut
ut

2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2

-5

1.859,40 €

Subministrament i instal·lació de presa de Força Normal desde quadre fins a sala
Subministrament i instal·lació de presa de Força Preferent desde quadre fins a
sala
Subministrament i instal·lació de presa de Força SAI desde quadre fins a sala
Subministrament i instal·lació de presa de Veu i Dades, desde rack de planta fins
a sala, inclou connexió a patch-panel, cablejat i roseta RJ45 en canal
Subministrament i instal.lació de presa per projector
Contraincendis

ut

Subministrament i instal·lacio de detector contra-incendis iònic integrat al sistema
contra-incendis de l'edifici

4

324,66

1.298,63 €

ut

Creació de xarxa d'spinklers, amb 6 sortides, conectat a la xarxa corresponent a

1

3689,28

3.689,28 €
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1

2.2.2.3

2.2.2.6

93 418 15 84

Subministrament i instal·lació de quadre elèctric amb envolvent PrismaG Plus i
aparellatge Merlin Gerin de noves instal.lacions. El quadre anirà situat en sala 679

2.2.2.2

2.2.2.5

08025 Barcelona
T

ut

CA

2.2.2.1

Electricitat

PB

2.2.2

Llorens i Barba 61- 63, Local 8D

2.2.4.1
2.2.4.2

-5

Il·luminació
ut
ut

Subministrament i instal·lació de lluminària estanca de 2x58W amb reactància
electrònica, inclou cablejat, interruptors i connexió desde quadre elèctric
Subministrament i instal·lació de llum d'emergència segons normativa vigent

93 418 15 84

F

93 551 03 83
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12

186,92

2.243,08 €

6

180,36

1.082,19 €

60.356,30 €

CA

SUBTOTAL INSTAL·LACIONS

08025 Barcelona
T

ESTRUCTURA DELS ALTELLS I OBRA CIVIL ASSOCIADA
POS

UM

3
3.1
3.2

Estructura
ut
ut
ut

3.3

4

DESCRIPCIÓ

QU
ANT

Creacio d'estructura per a l'altell amb escala d'accés segons planols i memòria
projecte constructiu
Ignifugació de l'estructura amb EI-120 i escala pintat EI-120
Tancament de tota l'obra format per envà de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, incloses 2
portes.

Obra civil
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TOTAL

1

45911,0
5

45.911,05 €

1

9018,24

9.018,24 €

2

1475,71

2.951,42 €

0

0,00

- €

0

0,00

- €
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la planta 6
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4.7
4.8
4.8
4.9
4.10
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394

47,55

18.739,74 €

150

20,50

3.074,40 €

m2

Pintura de parets i sostres amb pintura plastica meta color a escollir pel CRG

350

7,38

2.582,50 €

m2

Subministrament i instal·lació de sostre no registrable amb placa de guix laminat

200

24,60

4.919,04 €

150

59,03

8.854,27 €

4.4

4.6

93 418 15 84

de 15 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3.
m2

Folrat de terra de l'altell amb pvc tipus Trakett o similar color a escollir

m2

Folrat d'escala amb paviment tipus GerFlor Tarastep o similar color a definir pel
CRG

50

88,54

4.427,14 €

ut

Dsplaçament i instal.lació de porta d'alumini amb vidre laminat d'accés l laboratori
68,4 amb pany i sense bombí. Inclos bastiment de base i pintat si s'escau

1

491,90

491,90 €

ut

Subministrament i instal·lació de porta amb mirilla, pany i sense bombí. Inclos
bastiment de base i pintat

3

151,67

455,01 €

ut

Subministrament i instal.lació de porta RF amb mirilla rodona amb pany sense

1

245,95

245,95 €

2

245,95

491,90 €

80

4,10

327,94 €

instal.lar bombí. Inclos bastiment de base i pintat
ut
ml

Subministrament i instal.lació de porta RF amb clau i sense maneta espais
ventiladors. Inclos bastiment de base i pintat
Subministrament i instal.lació de rodapeu
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4.2

Trasdossat vertical amb placa de guix laminat de 15 mm de gruix, col.locada
sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques i aïllament de plaques
de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3. Inclosa zona lluernaris.

CA

m2

4.5

08025 Barcelona
T

perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2
plaques tipus pladurfoc a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3

4.1

4.3

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb

PB

m2

Llorens i Barba 61- 63, Local 8D
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TOTAL PRESSUPOST

RESUM PRESSUPOST CGR ALTELL

2,5 % seguretat i salut
TOTAL BASE IMPOSABLE
Benefici industrial - despeses generals 19%
TOTAL PRESSUPOST DE CONTRATA
IVA 21%

162.518,88 €
4.062,97 €
166.581,85 €
31.650,55 €
198.232,40 €
41.628,80 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ DE CONTRATA

239.861,20 €

TOTAL
PRESSUPOST
PER
CONEIXEMENT
DE
L'ADMINISTRACIÓ (IVA inclós) (dos-cents trenta-nou mil vuit-cents
seixanta-un euros)

239.861,20 €

Barcelona, Maig de 2014

PACI Enginyers, S.L.P. Inscrit Registre Mercantil de Barcelona. Volum 33432, Foli 27, Full 226216, inscripció primera. CIF B62529425

93 418 15 84

F

93 551 03 83
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102.162,57 €
162.518,88 €
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PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL

08025 Barcelona
T
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- Plànol forats de plaques metàl·liques
- Especificacions tècniques tacos
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WIT-C100
Cartucho con 330 ml
con cánula mezcladora

91

Varillas roscadas
Acero galvanizado, bicromado amarillo
Acero Inoxidable A4
Casquillos con rosca interior

Acero Inoxidable A4
Maletín sistema WIT
Pistola de aplicación

Art.Nº. 891 003 1

PB

Informe de ensayos y homologaciones

-50

Acero blanco galvanizado

•
•
•
•

CA

•

• Fijación exenta de presión de expansión.
• El cartucho, cambiando la cánula mezcladora o cerrando el
cartucho con tapón, puede utilizarse hasta la fecha de caducidad indicada.
• Dosificación exacta de la masa con ayuda de la escala.
• Pueden fijarse también elementos de conexión como, por ejemplo,
varillas de acero en ángulo, esperas de armadura, perfiles, casquillos con rosca interior, etc.

3. Características

•
•
Fijación de cargas elevadas en hormigón, ladrillo macizo, piedra •
•
natural, hormigón ligero y poroso.
•
Indicado para fijaciones cerca del borde.
Adecuado también como mortero de reparación o como adhesi•
vo para elementos de hormigón.
Fijación de varillas de anclaje, casquillos roscados, armaduras...
•
Fijación de máquinas, barandillas, puntales, rejas, etc.

1. Campo de aplicación

2. Ventajas

• Adecuado para diversos materiales macizos.
• Cargas elevadas con distancia al borde e intereje reducido.

Art.Nº. 891 007

Mortero de resina de Epoxi de 2 componentes.
Impermeable al agua: el agua no puede penetrar la resina.
Manipulación sin casquillo tamiz.
Manipulación mediante pistola de aplicación y cánula mezcladora.
Resistente a temperaturas hasta 80 °C; y por breve tiempo hasta
110 °C después de la aplicación.
La temperatura de aplicación del cartucho debe ser de 20°C
como mínimo cuando la temperatura exterior es inferior a 5°C.
Temperatura de almacenamiento entre 5°C y max. 35°C.

• Art.-Nº. 891 003 1 pistola tipo normal.
• Art.-Nº. 891 007 pistola tipo profesional.

Instrucciones de colocación

MWE 11/06 © Würth España. Prohibida su reproducción. Impreso en España.

Base: hormigón, ladrilo macizo

Hacer el taladro Limpiar el taladro

Enroscar la
Extruir un cordón Llenar el taladro
desde el fondo
cánula mezcla- de unos 5 cm
dora
antes del empleo

Introducir la
armadura o
varilla roscada

Control óptico
de la cantidad
de mortero

Enroscar la
Extruir un cordón Introducir la
cánula mezcla- de unos 5 cm
punta de la
dora
antes del empleo cánula en el
taladro

Llenar el taladro
desde el fondo

Introducir, girando, la armadura
o varilla roscada y esperar el
tiempo de endurecimiento

Esperar el tiermpo de endurecimiento

Base: hormigón poroso y ligero

Hacer el taladro Limpiar el taladro

12 01 0131
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®

Montar la pieza y
aplicar el par de
apriete

Montar la pieza y
aplicar el par de
apriete

®

Datos de capacidad
B25 (H250)

M8

M10

5,25

7,3

6,5

Frec [kN]

8

1050 Kp/cm2

Resistencia a la compresión

Características
vr/c [cm]
vr/c [cm]

a

Distancia al borde

a

Profundidad
del taladro
=

hS

Espesor mín. soporte

d

Ø de la rosca

drosca [mm]

80

13

[cm]

dbroca [mm]
Ø taladro pieza a fijar dpieza [mm]

8

10

MD [Nm]

14,7

19,4
150 Kp/cm2

11/24

13/29

17/36

12/9

14/12

17/14,5

22/18

90

110

125

170

14

16

17,5

22

12

12

16

14

16
18

18

20
24

24

9

11

13,5

17,5

22

10

20

40

80

150

36

22

11

5

WIT-C100 M16

WIT-C100 M20

60

Cantidad

19,8

9/18

10

14

PB

Rendimientos
Nº de anclajes
por cartucho de 300 ml
(300 ml = 180 mm Escala)

10/8,5

[mm]

Ø de la broca sin/con casq.

Par de apriete

8/17

M20

15

Resistencia a la tracción

-50

Distancia entre ejes

M16

10,8

11,9

23

=4

M12

91

Corrugado (C)

WIT-C 100

Coeficiente de seguridad

Métrica diámetro [mm]
Varilla roscada (VR) 5,8 Hormigón

87

LOS PROFESIONALES DEL MONTAJE

190
46

903 47 08

Componentes del sistema Würth

12 01 0132

68

156

905 411 20 905 410 20

905 410 161+

–

905 411 16 905 410 16

903 47 12

–
905 411 016
10

903 47 16

6

905 410 122+

905 411 012 903 46 12

905 410 121+

–

905 411 010 903 46 10

903 47 10

UE/Ud. 10

10

UE [Cantidad]

Anillo de centraje (UE = 10 Udes.)

10

Casquillo con rosca interior
Acero inoxidable A4 (+)

Unidad de envasado

905 411 12 905 410 12

905 410 10
905 411 080 903 46 08

905 411 10

905 410 08
905 411 08

Casquillo con rosca interior
Acero galvanizado (5 µm)

10

MWE 01/03 © Würth España. Prohibida su reproducción. Impreso en España.

903 420 001

903 47 20
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300

Cartucho con cánula mezcladora 300 ml
903 430 300
UE/Ud. 1/12

Cánula mezcladora

Varilla de anclaje
A4-70. (+)
completo con arandela y tuerca

260

220
95

175

Art.-Nº.
WIT-C100
incluye 1 cánula mezcladora

Varilla roscada Acero 5.8
galv. bicromado amarillo (5 µm)
completo con arandela y tuerca

WIT-C100 M12

WIT-C100 M10

300

160
35

WIT-C100 M8

–

CA

Denominación

130

da [mm]

27

Espesor máximo
de fijación

l [mm]

110

Longitud total
para varilla roscada

20

Dimensiones del anclaje
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Projecte bàsic i executiu per a la construcció de Altell al
CRG - Centre for Genomic Regulation

Enginyer Industrial:

Jordi Carrés Gonzàlez, col.legiat 12801
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1 DADES DE LA OBRA

91

1.1 Tipologia d’obra

Nova construcció de dos altells i escales a la planta setena del CRG de Barcelona.
Els mateix tècnic que ha redactat el projecte de l'obra és el redactor d'aquest Estudi

-50

Bàsic de Seguretat e Higiene, és a dir en Jordi Carrés Gonzàlez enginyer industrial
col·legiat amb els número 12801.
L'obra s'executarà d'acord amb els documents del present projecte i amb les
especificacions i documentació complementària que es proporcioni durant els treballs de

1.2 Emplaçament

Passeig Marítim, C/Trelawny / c/ doctor Aiguades. Planta 6
Barcelona
Barcelona

DATA

Maig 2014

PB

ADREÇA
POBLACIÓ
PROVINCIA

1.3 Superfície construïda sobre la que s’intervé

150,00 m2

CA

1.4 Promotors:
Promotor:

Fundació Centre de Regulació Genòmica

C.I.F.:

CIF G-62.426.937

1.5 Autors del Projecte

ENGINYER:
Jordi Carrés Gonzàlez

núm. col. 12801

NIF 46142124—F

1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
ENGINYER:
Jordi Carrés Gonzàlez

núm. col. 12801

NIF 46142124—F

1.7 Coordinadors de Seguretat i Salut
ENGINYERS:
Jordi Carrés Gonzàlez
núm. col. 12801

NIF 46142124—F
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2 COMPLIMENT DEL R.D.1626/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
2.1 Introducció

Donades les característiques previstes de l'obra aquí reflexada es redacta l'Estudi

-50

Bàsic ja que es preveu que es porti a terme complint amb els principis descrits en el
Real Decreto 1.627 /1997 per a obres amb una durada inferior als 500 jornals, i de
pressupost inferior als 450.000 € (75 milions de pts).

PB

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra,
les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així
com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i
salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

CA

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin,
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la
Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà
de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini
de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sotcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a
l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret.
PACI Enginyers, S.L.P. Inscrit Registre Mercantil de Barcelona. Volum 33432, Foli 27, Full 226216, inscripció primera. CIF B62529425
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Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme
les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el
seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

Llorens i Barba 61- 63, Local 8D

87

08025 Barcelona
T

93 418 15 84

F

93 551 03 83

www.paci.cat//paci@paci.biz

91

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant
de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat

-50

dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la
Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants
dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

PB

2.2 Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra

CA

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que
s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que
es realitzi a l'obra o a prop de l'obra.
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els
següents:
1) L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció,
PACI Enginyers, S.L.P. Inscrit Registre Mercantil de Barcelona. Volum 33432, Foli 27, Full 226216, inscripció primera. CIF B62529425
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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:
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d'acord amb els següents principis generals:
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a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció

PB

-50

dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal
de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
g) 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
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors

CA

3)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.
4)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 adoptar-se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures
5)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
operatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu
treball personal.
2.3 Identificació dels riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
PACI Enginyers, S.L.P. Inscrit Registre Mercantil de Barcelona. Volum 33432, Foli 27, Full 226216, inscripció primera. CIF B62529425
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2)L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines
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d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a
d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la
postura més adient pel treball que es realitzi.

-50

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

CA

PB

2.3.1 MITJANS I MAQUINARIA
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
2.3.2 TREBALLS PREVIS
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua,
llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura,
humitat, reaccions químiques)

PACI Enginyers, S.L.P. Inscrit Registre Mercantil de Barcelona. Volum 33432, Foli 27, Full 226216, inscripció primera. CIF B62529425

8

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Jordi Carrés González (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 20. 05. 2014 amb el número B-509187

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).

Llorens i Barba 61- 63, Local 8D

87

08025 Barcelona
T

93 418 15 84

F

93 551 03 83

www.paci.cat//paci@paci.biz

91

2.3.3 RAM DE PALETA
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

CA

2.3.4 REVESTIMENTS I ACABATS
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura,
humitat, reaccions químiques)

2.3.5 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997)
1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui
legalment exigible
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- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura,
humitat, reaccions químiques)
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3 Treballs amb exposició a radiacions ionizants pels quals la normativa específica
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

-50

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

PB

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

CA

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

2.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents
feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior
de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques,
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
PACI Enginyers, S.L.P. Inscrit Registre Mercantil de Barcelona. Volum 33432, Foli 27, Full 226216, inscripció primera. CIF B62529425
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- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements
(subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de
rases

CA

PB

2.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la
utilització del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de davantals
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació
per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire
2.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
2.5 Primers auxilis

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la
normativa vigent.
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- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
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S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als
quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.
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3.1 PART I

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
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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.

PB

A tals 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.

CA

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de
seguretat i salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel
contractista en el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia
justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de
l'import total, ni dels nivells de protecció continguts en l'estudi.
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.
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La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit
necessari per al visat per part del Col·legi 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
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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.

CA

PB

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.
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
PACI Enginyers, S.L.P. Inscrit Registre Mercantil de Barcelona. Volum 33432, Foli 27, Full 226216, inscripció primera. CIF B62529425
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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
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subcontratctistes.

Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97)

PB

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 Col·legi 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.

CA

A 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 intevintents 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-iquatre 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.

Recurs preventiu
Per la tipologia de les obres a realitzar, és necessari que l’empresa adjudicatària
destini un recurs preventiu amb una formació en prevenció de mínim nivell bàsic, que
PACI Enginyers, S.L.P. Inscrit Registre Mercantil de Barcelona. Volum 33432, Foli 27, Full 226216, inscripció primera. CIF B62529425
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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
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es troba pressent en l’obra en tot moment. Les funcions del recurs preventiu son les
següents:
Vigilar el compliment de les activitats preventives.
Vigilar el compliment del pla de seguretat
Comprovar es tals activitats són adequades per prevenir els riscos que
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determinen l'obligatorietat de la presència dels recursos preventius.
En cas de deficiència en el compliment:
Faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat compliment.
Posaran en coneixement de l'empresari tals deficiències

Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97)

PB

En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor
haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs.
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà
d'exposar en l'obra de forma visible, actualitzant-se si fos necessari.

CA

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.
3.2 PART II

PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES
CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES,
ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES I EQUIPS PREVENTIUS:
Aspectes generals.
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de
1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE
TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997.
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.
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REGLAMENT
D'ACTIVITATS
MOLESTES,
NOCIVES
INSALUBRES
I
PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.
ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES
DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de
1998.
REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I
DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.
ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M.
16 de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987.
LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10
de Novembre de 1995.
REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de
1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997
SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14
d`abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE
TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.











DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA
MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN
PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14
d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL
QUE INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de
1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997.
FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES
PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT
D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997
B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.
PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS
AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997
de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.
EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de
12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.
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PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni
O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958.
ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28
d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI.
ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de
Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II.

PB
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NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)
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DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA
SALUT DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997
de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.

Condicions ambientals.
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29
d'Agost de 1.940.
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE
L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27
d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989.

CA

Incendis
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre
B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996.
 ORDENANCES MUNICIPALS

Instal·lacions elèctriques.
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de
Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969.
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. D. 2413/1.973 de 20 de
Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973.
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.
Maquinària.
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28
d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de
1.972.


EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D.
2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985.
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DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA
UTILITZACIÓ
PELS
TREBALLADORS
D'EQUIPS
DE
PROTECCIÓ
INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS
TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol
B.O.E. de 7 d'Agost de 1997.

-50
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1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de
Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de
1.988.
I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny
de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24
d'Abril de 1.990.
I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de
1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989.
I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE
PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.

CA

Equips de protecció individual (EPI)
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992
B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1
de Juliol de 1994 i per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA
UTILITZACIÓ
PELS
TREBALLADORS
D'EQUIPS
INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997

DE

PROTECCIÓ

Senyalitzacions.
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I
SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de
Carreteras 8.3 - IC
Varis.
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de
1.978.
 CONVENIS COL·LECTIUS.
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.
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REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de
1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de
1.981 i 16
de Novembre de 1.981.
REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig
B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.
I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de
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B.O.E. nº 140 de 12/06/1997
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Utilització d'Equips de Protecció Individual.

PROTECCIÓ DEL CAP
Casc de seguretat.

U.N.E.-E.N. 397: 1995

per

U.N.E.-E.N. 166: 1996
U.N.E.-E.N. 169: 1993

per

U.N.E.-E.N. 170: 1993

per

U.N.E.-E.N. 170: 1993

CA

PROTECCIÓ DE LES OÏDES
Protectors auditius. Requisits de seguretat i
assaigs.
Part 1: Orelleres.
Protectors auditius. Requisits de seguretat i
assaigs.
Part 1: Taps.

Protectors auditius. Recomanacions relatives a
la selecció, us,precaucions de treball i
manteniment.

PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES
Requisits i mètodes d'assaig per el calçat de
seguretat, calçat de protecció i calçat de treball
d'ús professional
Especificacions pel calçat de seguretat d'ús
professional.
Especificacions pel calçat de protecció d'ús
professional.
Especificacions pel calçat de treball d'ús
professional.

U.N.E.-E.N. 352-1: 1994

U.N.E.-E.N. 352-2: 1994

U.N.E.-E.N. 458: 1994

U.N.E.-E.N. 344: 1993

U.N.E.-E.N. 345: 1993
U.N.E.-E.N. 346: 1993
U.N.E.-E.N. 347: 1993

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i
CINTURONS
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EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS
Protecció individual dels ulls: Requisits.
Protecció individual dels ulls: Filtres
soldadura
i tècniques relacionades.
Protecció individual dels ulls: Filtres
ultravioletes.
Protecció individual dels ulls: Filtres
infrarojos.
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U.N.E.-E.N. 341: 1993
U.N.E.-E.N. 353-1: 1993

91

Equips de protecció individual contra caiguda
d'altures.Dispositiu de descens.
Equips de protecció individual contra caigudes
d'altura. Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants
amb línia d'ancoratge rígida.
Equips de protecció individual contra caigudes

Equips de protecció individual contra la caiguda
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i
marcat.

U.N.E.-E.N. 354: 1993
U.N.E.-E.N. 355: 1993
U.N.E.-E.N. 358: 1993

U.N.E.-E.N. 360: 1993
U.N.E.-E.N. 361: 1993
U.N.E.-E.N. 362: 1993
U.N.E.-E.N. 363: 1993
U.N.E.-E.N. 365: 1993

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Equips
de
protecció
respiratòria.
Màscares.Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces
facials. Connexions per rosca estàndard.
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces
facials. Connexions per rosca central.
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces
facials. Connexions roscades de M45 x 3.
Equips
de
protecció
respiratòria.Mascarilles.
Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra

U.N.E. 81 233: 1991
E.N. 136: 1989
U.N.E. 81281-1: 1989
E.N. 148-1: 1987
U.N.E. 81281-2: 1989
E.N. 148-2: 1987
U.N.E. 81281-3: 1992
E.N. 148-3: 1992
U.N.E. 81282 : 1991
E.N. 140: 1989
U.N.E. 81284 : 1992

partícules. Requisits, assaigs, marcat.

E.N.

143: 1990
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d'altura. Part 2:Dispositiu anticaigudes lliscants
amb línia d'ancoratge flexible.
Equips de protecció individual contra caigudes
d'altura.Elements de subjecció
Equips de protecció individual contra caigudes
d'altura.Absorbidors de energia.
Equips de protecció individual per sostenir en
posició de treball i prevenció de caigudes d'alçada.
Sistemes de subjecció.
Equips de protecció individual contra caigudes
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils.
Equips de protecció individual contra caigudes
d'altura.Arnesos anticaigudes.
Equips de protecció individual contra caigudes
d'altura.Connectors.
Equips de protecció individual contra caigudes
d'altura.Sistemes anticaigudes.

U.N.E.-E.N. 353-2: 1993
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E.N. 141: 1990
U.N.E.-E.N. 138:1995
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Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos
i filtres mixtes. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire
fresc provistos de màscara, mascarilla o conjunt
broquet.Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire

CA

PROTECCIÓ DE LES MANS
Guants de protecció contra els productes químics i
els microorganismes. Part1: Terminologia i requisits de
prestacions.
Guants de protecció contra els productes químics i
els microorganismes. Part2: Determinació de la

resistència a la penetració.
Guants de protecció contra els productes químics i
els microorganismes. Part3:
Determinació de la
resistència a la permeabilitat dels productes químics.
Guants de protecció contra riscos mecànics.
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o
foc).
Requisits generals pels guants.
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants
i la contaminació radioactiva.
Guants i manoples de material aïllant per treballs
elèctrics.
VESTUARI DE PROTECCIÓ
Robes de protecció. Requisits generals.
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació
del comportament dels materials a l'impacte de petites

U.N.E.-E.N. 149:1992

U.N.E.-E.N. 405:1993

U.N.E.-E.N. 374-1:1995

U.N.E.-E.N. 374-2:1995

U.N.E.-E.N. 374-3:1995

U.N.E.-E.N. 388:1995
U.N.E.-E.N. 407:1995
U.N.E.-E.N. 420:1995
U.N.E.-E.N. 421:1995
U.N.E.-E.N. 60903:1995

U.N.E.-E.N. 340:1994
U.N.E.-E.N. 348:1994
E.N.

348: 1992
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comprimit per utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o
adaptador facial tipo broquet. Requisits, assaigs,
marcat.
Equips de protecció respiratòria. Semimàscares
filtrants de protecció contra partícules. Requisits,
assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles
autofiltrants amb vàlvules per protegir dels gasos o
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs,
marcat.

U.N.E.-E.N. 139:1995
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partícules de metall fos.
Robes de protecció. Protecció contra productes
químics líquids. Requisits de prestacions de les robes
que ofereixin una protecció química a certes parts del
cos.
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i

PB

-50

les tècniques connexes. Part1: requisits generals.
Especificacions de robes de protecció contra riscos
de quedar atrapat per peces de màquines en
moviment.
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les
flames. Mètode d'assaig per a la propagació limitada de
la flama.

U.N.E.-E.N. 510:1994

U.N.E.-E.N. 532:1996

EL ENGINYER INDUSTRIAL

JORDI CARRES GONZALEZ
Col. Núm.: 12801

Barcelona, Maig de 2014

PACI Enginyers, S.L.P. Inscrit Registre Mercantil de Barcelona. Volum 33432, Foli 27, Full 226216, inscripció primera. CIF B62529425

23

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Jordi Carrés González (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 20. 05. 2014 amb el número B-509187

CA

EL PETICIONARI

U.N.E.-E.N. 470-1:1995
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ANNEX SENYALITZACIONS

Tanques

A. Planta
B. Alçat
C. Perfil
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Tanca peatonal
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Advertiment

CA

Prohibició
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Obligació
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Senyalització

1.con de balissament
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ANNEX 1 AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
EXPEDIENT CRG03-14
OBRES DE CONSTRUCCIÓ I HABILITACIÓ D’ESPAIS
A LES INSTAL.LACIONS DEL CRG

PLANOLS
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LA00: Situació/emplaçament
LA01: Zones actuació
LA02: Demolicions
LA03: Ubicació escales
LA04: Planta Laboratori
LA05: Planta Altell
LA06: Secció
LA07: Planta Altell acabats
LA08: Instal.lacions elèctriques enllumenat
LA09: Instal.lacions elèctriques
LA10: Unifilar desplaçament quadre 1
LA11: Unifilar desplaçament quadre 2
LA12: Unifilar desplaçament quadre 3
LA13: Unifilar desplaçament quadre 4
LA14: Unifilar desplaçament quadre 5
LA15: Unifilar desplaçament quadre 6
LA16: Unifilar desplaçament quadre 7
LA17: Unifilar desplaçament quadre 8
LA18: Unifilar desplaçament quadre 9
LA19: Unifilar desplaçament quadre 10
LA20: Unifilar desplaçament quadre 11
LA21: Unifilar desplaçament quadre 12
LA23: Unifilar quadre altell 1
LA24: Unifilar quadre altell 2
LA25: Unifilar quadre altell 3
LA26: Unifilar quadre altell 4
LA27: Unifilar quadre altell 5
LA28: Unifilar quadre altell 6
LA29: Veu i dades
LA30: Instal.lació climatització
LA31: Instal.lació Incendis
LA32: RF
LA33: Estructura altell 1
LA34: Estructura altell 2
LA35: Estructura altell 3
LA36: Detall EScales
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CERTIFICAT D’ACTUACIÓ PROFESSIONAL
CAP B-509187

ACTUACIÓ PROFESSIONAL
Autor del projecte: Jordi Carrés González
Titulació
Universitat
DNI/NIE/NIF/CIF
Nom o raó social
Núm. col·legiat/da
Descripció del treball:

Enginyer Industrial
ESCOLA T.S. D´ENGINYERS INDUSTRIALS I AERONAUTICA DE TERRASSA (ETSEIAT)
B62529425
PACI ENGINYERS,S.L.P.
12801
Projecte d'obres per a la construcció d'un altell a la planta 6a d'un edifici existent.

Emplaçament de l’obra: DOCTOR AIGUADER 88, 6, Barcelona
Titular:
FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

ES FA CONSTAR
Que el/la tècnic/a autor/a del projecte:





està degudament inscrit/a al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, està qualificat/da per
realitzar el treball objecte d’aquest certificat i no està inhabilitat/da professionalment
disposa de cobertura de responsabilitat civil professional
declara que compleix amb les exigències de la normativa fiscal i laboral aplicable per a l’exercici de
la professió

Que el projecte és correcte formalment i normativament en els següents aspectes:


s’ha verificat que el projecte està redactat en base a les disposicions legals mínimes que li són
d’aplicació:

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi Tècnic de
l'Edificació (CTE)

Aquest certificat d’actuació professional garanteix a l’Administració i als consumidors i usuaris:
 Les competències i la qualificació del/la professional autor/a del treball, la no inhabilitació i la seva cobertura
de responsabilitat civil professional
 La qualitat i la correctesa formal i normativa del treball

Barcelona, 20 de maig de 2014

Signatura

20. 05. 2014 Num. B-509187

El Col.legi d’Enginyers Industrials de Catalunya disposa de còpia digital del document objecte d’aquest certificat d’actuació professional

ANNEX 2
Id

ModoEDT
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tarea

Nombre de tarea

DuraciónComienzo

Predeces
D
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S
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14 jul '14
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S

D

21 jul '14
L
M

X

J

1

1

Adjudicaciódelcontracte

1día

vie27/06/14

2

2

Signaturadelcontracte

1día

jue10/07/14 1

3

3

RevisióestudiseguretatiSalut

1día? vie11/07/14 2

4

4

ActadeReplanteigdel'obra

1día

5

5

Treballsinicials

2días? lun14/07/14

6

5.1

Trasllatpersonaliequipslab681alab560

1día

lun14/07/14

7

5.2

Trasllatequipslab684

1día

mar15/07/14

CRG

8

5.3

TrasllatcongeladorsͲ80sala679

1día? mar15/07/14

CRG

9

6

10

6.1

Desmuntatgeinstalͼlacionslab681

2días mar15/07/14 6

11

6.2

Desmuntatgeinstalͼlacionslab684

2días mié16/07/14 7

12

6.3

Desmuntatgemobiliarilab681

2días jue17/07/14 10

13

6.4

Desmuntatgemobiliarilab684

2días vie18/07/14 11

Flores Valles

14

6.5

Desmuntatgefalssostrelab681

1día

lun21/07/14 12

Contractista

15

6.6

Desmuntatgefalssostrelab684+679

1día

mar22/07/14 13

16

6.7

Desmuntatgeinstalͼlacionsenfalssostre681

3días mar22/07/14 14

17

6.8

Desmuntatgeinstalͼlacionsenfalssostre684+679

3días mié23/07/14 15

18

6.9
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Referinstalͼlacionsperlab681(incloutrasllatQE+fancoilsoficines) 4días mar19/08/14 18
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1día? lun01/09/14 19

24
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Tancamentfalssostrelab681

3días lun25/08/14 22
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33
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1día? mar09/09/14 29
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7.7
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1día? vie31/10/14 32
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1día? vie31/10/14 32
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Resumen

Hito inactivo

solo duración

solo el comienzo

Hito externo

División

Resumen del proyecto

Resumen inactivo

Informe de resumen manual

solo fin

Fecha límite

Hito

Tarea inactiva

Tarea manual

Resumen manual

Tareas externas

Progreso

Página 2 , 140429 PlanificOB12133 AltellsPl6_licitacio

Progreso manual

D

27 oct '1
L
M

ct '14
M

X

J

V

S

D

03 nov '14
L
M

X

J

V

S

D

10 nov '14
L
M

X

J

V

S

D

17 nov '14
L
M

X

J

V

S

D

24 nov '14
L
M

X

J

V

S

D

01 dic '14
L
M

X

J

V

S

D

08 dic '14
L
M

X

J

V

S

D

15 dic '14
L
M

X

J

V

S

D

22 dic '14
L
M

X

J

V

Contractista
Contractista
30/10

CRG
CRG

Proyecto: 140310 PlanificacioO
Fecha: vie 16/05/14

Tarea

Resumen

Hito inactivo

solo duración

solo el comienzo

Hito externo

División

Resumen del proyecto

Resumen inactivo

Informe de resumen manual

solo fin

Fecha límite

Hito

Tarea inactiva

Tarea manual

Resumen manual

Tareas externas

Progreso
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S

D

29 dic '14
L
M

X

J

V

S

D

05 ene '15
L
M

X

J

V

S

D

12 ene '15
L
M

X

