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D G . D AD E S G E N E R AL S
I.

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

I DE N TI FI C AC I Ó I AG E N TS DE L P RO J E C TE

Projecte:

I.

Tipus d’intervenció:

Projecte Bàsic i Executiu d'ampliació de l'aulari i nova zona d'administració al TCM6 i
noves aules al TCM1.
Obra interior de reforma.

Emplaçament:

Parc Tecnocampus de Mataró – Maresme. Av. Ernest Lluch nº 32 08302 Mataró

Municipi:

Mataró, comarca del Maresme

Promotor:

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ - MARESME

Aquest projecte s’adapta i mira de treure’n el màxim profit possible a les instal·lacions existents. Es tracta a més
de millorar la accessibilitat d’aquest nou aulari ubicat a la planta primera del TCM6 amb la formació d’un
ascensor.

ANTECEDENTS

a. Requisits normatius

G 62034111
Arquitecte:

Es tracta del projecte d’ampliació del número d’aules, tant al TCM1 com al TCM6 i la reubicació de la zona
d’administració de Tecnocampus, que es situarà a la planta primera del TCM6.

II.

Av. Ernest Lluch nº 32, edifici TCM1 de Mataró, 08302

OBJECTE DEL PROJECTE

Jordi Gili Terradellas

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius urbanístiques que li corresponen.

Sant Pere 47 2n 08201 Sabadell

Pel que fa a les seves prestacions l’edifici s'adequa a tota la normativa vigent i que queda exposada en l'apartat
corresponent d'aquest document.

39370935-H
Nº col·legiat 49146-2

b. Condicions de l'emplaçament i l'entorn físic
II.

R E L AC I Ó
DE
PROJECTES
C O MP LEM EN T AR I S I AL TR E S TÈ C NI C S

Estudi de seguretat i salut:
Jordi Gili Terradellas
Sant Pere 47 2n 08201 Sabadell
39370935-H
Estudi de gestió de residus de la construcció:
Jordi Gili Terradellas
Sant Pere 47 2n 08201 Sabadell
39370935-H

P AR C I AL ,

DOCUMENTS

L'altitud de la població és de 0-28 m sobre el nivell del mar i l’altitud de l’emplaçament de l’edifici d’uns 0m sobre
el nivell del mar.
L’espai on es projecte aquesta intervenció de creació de les oficines d’administració de l'escola superior i 4 noves
aules és a la planta primera de l’edifici El Rengle, un espai que fins ara ha acollit un ús administratiu i que a
l’actualitat es troba en desús. Es tracta d'un gran espai, molt homogeni, d’alçada constant i gran superfície a
façana, amb algunes divisòries executades l’últim any. L’estructura de tot l’edifici és de formigó vist. L’alçada de
l’espai és de 4,5 metres aproximadament.

III.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

a. Descripció general
Tot i que aquesta proposta ho treballa com una única intervenció, el fet que es realitzin a dos edificis diferents, el
TCM1 i el TCM6, la realitat és que es tracta de dues obres ben diferenciades, encara que molt relacionades.
L’espai que a l’actualitat ocupen les oficines d’administració del TCM1 passaran a ubicar-se a la planta primera
del TCM6. L’espai principal d’administració es preveu com un espai de molta altura (es deixen lliures els 4.5m
entre forjats), net d’obstacles i delimitat per dues línies de despatxos ubicades als costats llargs. Els despatxos de
representació es situen a la façana que donen al costat de mar. En aquesta franja es situen 2 despatxos, dues
sales de reunions que poden formar-ne una única i una gran sala d’espera. Aquest espai queda delimitat per una
estructura de lames de fusta que separa de la gran sala de treball. Els altres despatxos, tant els de l’extrem
oposat, com els dos ubicats al centre de la gran sala, es pensen com una capsa de vidre ubicada en el gran espai
i sense vinculació al sostre. El passadís que dóna accés a la zona de despatxos, disposen d’un fals sostre de
gran altura que permet ocultar els equips de clima i part de les conduccions. Aquest fals sostre és registrable des
de l’exterior dels despatxos per tal d’evitar l’accés a aquests en cas d’haver de realitzar manteniments.

Barcelona, Gener de 2019
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Per tal de resoldre la zona d’aules, formada per 4 noves aules, una d’elles amb configuració de grades i les dues
situades a la façana de mar, que poden funcionar com a una única gran aula en el moment que es requereixi. A
més, existeixen 2 sales de dimensió més petita que passen a funcionar també com a aules. es repeteixen les
solucions existents a l’aulari de planta baixa pel que fa a material. Els sostres dels passadissos i les aules es
resolen amb peça registrable per tal de facilitar el manteniment i la flexibilitat de l’espai. Es realitzarà també un
nucli de serveis per als alumnes just a l’entrada de la planta primera. Per tal de realitzar l’accés a aquest espai de
planta primera, es proposa la formació d’un ascensor que connecta el gran vestíbul de planta baixa ambla planta
primera.
Pel que fa l’edifici TCM1, es generen tres noves aules a la zona on a l’actualitat es situa l’administració. Aquestes
aules segueixen els conceptes de materials i geometria de la resta d’aules de l’edifici. Tenen accés des del propi
vestíbul principal de l’edifici i s’hi accedeix des de un espai generós amb vistes sobre el pati principal de l’edifici.

b. Descripció del programa funcional, usos i relació de superfícies

3.2.1. Relació de superfícies útils i construïdes per zones .
TCM6
SUPERFÍCIES ÚTILS PLANTA BAIXA
TUTORIA 01
Sup. útil interior =
SUP. CONSTRUÏDA TOTAL - TCM 1

11,00 m²
11,00 m²
22,97 m²

TCM6
SUPERFÍCIES ÚTILS PLANTA PRIMERA
AULA 1
94,44
AULA 2
93,99
AULA 3
75,29
AULA 4
98,88
DESPATX 01
14,04
DESPATX 02
12,95
DESPATX 03
9,79
DESPATX 04
9,79
DESPATX 05
9,89
DESPATX 06
9,49
DISTRIBUIDOR 1
76,00
DISTRIBUIDOR 2
64,53
DISTRIBUIDOR 3
31,24
INSTAL·LACIONS
4,02
MAGATZEM
4,74
OFFICE
42,30
OFICINA OBERTA
343,13
SALA ESPERA
16,95
SALA R 01
20,99
SALA R 02
24,17
SALA T 01
9,78
SALA T 02
9,38
SALA T 03
8,35
SEMINARI 1
42,72
SEMINARI 2
36,64
SERVEIS 5
11,77
SERVEIS 5
11,77
SERVEIS 5
15,87
SERVEIS 5
19,12
VESTÍBUL 1
9,69
VESTÍBUL 2
5,58
VESTÍBUL BANYS
2,75
Sup. útil interior =
1.239,99
SUP. CONSTRUÏDA TCM6 - Pb
22,97
SUP. CONSTRUÏDA TCM 6 - Pb+1
1.369,16
SUP. CONSTRUÏDA TOTAL - TCM 6
1.392,13

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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a. Accessibilitat. Prestacions.
TCM1

Es garantirà el compliment del previst per la norma d’accessibilitat a edificis tant pel que fa als edificis d’ús públic.

SUPERFÍCIES ÚTILS PLANTA BAIXA
AULA 1
AULA 2
AULA 3
DISTRIBUIDOR 1
SALA R 01
Sup. útil interior =
SUP. CONSTRUÏDA TOTAL - TCM 1

69,76
73,71
96,35
47,82
28,71
316,35
357,50

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
TCM6
1392,13 m²
TCM1
357,50 m²
SUP. CONSTRUÏDA TOTAL
1.749,63 m²
TCM 1 + TCM6

L’edifici disposa d’un itinerari practicable que el comunica amb la via pública.

b. Seguretat estructural.
L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigències bàsiques SE1:
Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE.
Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural i les bases de càlcul, les
característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i la quantificació i justificació de les
prestacions del sistema estructural es desenvolupen als apartats corresponents d'aquesta memòria.
SE1 Resistència i estabilitat
Les sobrecàrregues d'ús específiques per al projecte acordades amb el promotor i no inferiors a les establertes al
CTE són les que es defineixen en la memòria de l'estructura.
A l’annex de la memòria de càlcul del projecte executiu es detallarà el conjunt de les accions considerades, i es
determinarà el pes dels diferents elements constructius.
Accions sísmiques:

IV.

R EQ UI SI TS A C O M PLI ME N T AR
L'EDIFICI

P E R L E S C AR AC TE R Í S TI Q U E S DE

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les
exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta la
resta de normativa d’aplicació.
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de les
seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:
-

Funcionalitat:
 Accessibilitat

-

L'edifici està classificat com a construcció d’importància normal i l’acceleració sísmica bàsica a b és inferior a
0,04g, raó per la qual no cal aplicar-li la norma sismo- resistent a l'edifici.

c. Seguretat en cas d'incendi. Prestacions.
El projecte que ha de garantir el requisit bàsic de Seguretat en cas d'incendi i protegir els ocupants de l'edifici dels
riscs originats per un incendi, complirà amb els paràmetres objectius i els procediments del Document bàsic DB
SI, per a totes les exigències bàsiques:
-

SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu interior.

-

SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu exterior.

-

SI 3 Evacuació dels ocupants, a fi i efecte que l'edifici disposi dels mitjans d'evacuació adequats perquè
els ocupants el puguin abandonar.

-

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis, a fi i efecte que l'edifici disposi dels equips i les
instal·lacions adients per a possibilitar la detecció, el control i l'extinció de l'incendi.

 Protecció contra el soroll

-

SI5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i d'extinció.

 Estalvi d’energia

-

SI6 Resistència estructural al incendi, a fi de garantir la resistència al foc de l'estructura durant el temps
necessari per fer possibles tots els paràmetres anteriors.

Seguretat
 Estructural en cas d’Incendi
 d’Utilització

-

Segons la norma de construcció sismo- resistent NCSE-02, l’acceleració sísmica bàsica ab en funció de la
situació del municipi és menor que 0.04 g.

Habitabilitat
 Salubritat

 Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús
satisfactori de l’edifici.

En edificis de nova construcció, també es d'aplicació el Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de
protecció contra incendis en els edificis.
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d. Seguretat d'utilització. Prestacions
Les condicions de seguretat d’utilització de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SU del CTE per
tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris.
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat
d’utilització, DB SU, així com la llei d'accessibilitat Llei 13/2014 i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de
Catalunya”.
SUA 1 Seguretat enfront el risc de caigudes
Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels desnivells, les característiques de
les rampes i de les escales i la neteja dels vidres compliran el DB SU 1.
Les característiques de les rampes necessàries per a l'eliminació de les barreres arquitectòniques s'ajustaran així
mateix al Decret 135/1995, de desplegament de la Llei 13/2014, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques.
En l'únic punt de la proposta on hi ha un desnivell s'hi instal·larà un elevador per tal de suprimir la barrera
arquitectònica. L'accés a la planta primera on hi ha les oficines del professorat es realitzarà des de l'exterior del
local utilitzant els nuclis d'accés existents a l'edifici i que disposen d'un ascensor.
SUA 2 Seguretat enfront del risc d'impacte o d'enganxades
Es limitarà el risc que els usuaris puguin impactar o quedar enganxats en elements fixos o practicables de l'edifici,
d'acord amb DB SU 2.
SUA 3 Seguretat enfront del risc de quedar tancat

SUA 7 Seguretat enfront del risc causat per vehicles en moviment
Aquesta exigència no es d'aplicació ja que no es comparteix l'espai amb vehicles en moviment.
SUA 8 Seguretat enfront del risc causat per l'acció del llamp.
El risc d'electrocució i incendi causat pels llamps es limitarà d'acord amb el que estableix el DB SU 8. Segons
aquest DB, la densitat d'impactes sobre el terreny Ng en funció de la situació del municipi és de impactes/any i
km2, i els paràmetres per determinar la necessitat de la instal·lació de protecció dels llamps són:
Coeficient relacionat amb l'entorn
Coeficient segons tipus de construcció
Coeficient segons el contingut de l'edifici
Coeficient segons l'ús de l'edifici
Coeficient continuïtat activitat

C1=0,50
C2=1,00
C3=1,00
C4=1,00
C5=1,00

e. Salubritat
L’edifici projectat satisfarà les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció enfront de la humitat
(que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant d’espais per a la recollida adequada dels residus,
garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament d’aigua i
d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. A continuació es desenvolupen les exigències que afecten a conjunt de
l’edifici.
HS 1 Protecció enfront la humitat HS1 Protecció enfront de la humitat

Es limitarà el risc que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins un recinte, de conformitat amb el que
disposa el DB SU 3.

El risc previsible de presència inadequada d'aigua o humitat a l'interior dels edificis i en els seus tancaments es
limitarà d'acord amb el que estableix el DB HS 1. Segons aquests DB el grau d'impermeabilitat dels diferents
tancaments en funció de les seves sol·licitacions.

SUA 4 Seguretat enfront del risc causat per una il·luminació inadequada.

HS2 Recollida i evacuació de residus

A les zones de circulació des edificis es limitarà el risc de danys a les persones per una il·luminació inadequada,
complint els nivells d'il·luminació assenyalats i disposant un enllumenat d'emergència d'acord amb el DB SU 4.
Els nivells mínims d'il·luminació seran els següents:

Els edificis i les zones comuns del projecte disposaran dels espais i mitjans per a eliminar els residus ordinaris
generats per l’activitat referent als seus usos i conforme al que disposa el DB HS 2, l'article 7 del Decret 21/2006,
d’ecoeficiència en els edificis, i la normativa municipal.

ZONA
Exterior

Exclusiva per a persones
Per a vehicles o mixta

Interior

Exclusiva per a persones

Factor d'uniformitat mitjà

LUMINÀNCIA MÍNIMA [LUX]
Escales
10
Resta de zones
5
10
Escales
75
Resta de zones
50
fu ≥ 40%

SUA 5 Seguretat enfront del risc causat per situacions amb alta ocupació
Aquesta exigència bàsica no és aplicable als edificis projectats, atès que només es refereix a edificis previstos per
a mes de 3.000 espectadors drets.
SUA 6 Seguretat enfront del risc d'ofegament
Aquesta exigència bàsica no és aplicable als edificis projectats, atès que no hi ha piscines projectades.

HS3 Qualitat de l'aire interior
L'edifici disposarà d'uns mitjans de ventilació perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant
els contaminants que es produeixin de forma habitual durant l'ús normal de l'edifici, d'acord amb els paràmetres i
les condicions de disseny del DN HS 3.
HS 4 Subministrament d'aigua
L'edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar aigua per al consum de forma sostenible a l'equipament
higiènic previst, aportant cabals suficients per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d'aptitud per
al consum i impedint els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin
l'estalvi i el control del cabal d'aigua.
En conformitat amb el Decret 21/2006, d’eco eficiència en els edificis, les cisternes dels vàters tindran
mecanismes de doble descàrrega i en cas de la previsió d'instal·lació de rentavaixelles, aquesta serà amb aigua
freda i calenta.
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h. Ecoeficiència. Prestacions

D'acord amb el DB HS 4, la instal·lació podrà subministrar als aparells i equipament higiènic previst, el següent
3
cabal instantani mínim en dm per segon:
No obstant d'acord amb el Decret 21/2006, d’ecoeficiència en els edificis, totes les aixetes de lavabos, bidets,
3
aigüeres i equips de dutxa tindran un cabal màxim de 0,20 dm per segon.

Es compliran els paràmetres obligatoris que assenyala el Decret 21/2006 d'ecoeficiència en els edificis:
-

Aigua: sanejament i aixetes

-

Energia: aïllament tèrmic, protecció solar, producció d'aigua calenta sanitària amb energia solar,
rentavaixelles

Les instal·lacions d'evacuació d'aigües residuals i pluvials compliran les condicions de disseny, dimensionament,
execució i materials previstes al DB HS 5, així com els paràmetres de l'article 3 del Decret 21/2006 d’eco
eficiència en els edificis.

-

Materials i sistemes constructius

-

Residus domèstics

D'acord amb el DB HS 5, els diàmetres de les canonades d'aigües residuals seran els apropiats per transportar
les unitats d'evacuació projectades.

-

Aïllament acústic

HS 5 Evacuació d'aigües

V.

DESCRIPCIÓ
L’EDIFICI

f. Protecció enfront del soroll
Es garanteix l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el DB HR.

g. Estalvi d'energia

I

REQUISITS

DELS

SISTEMES

QUE

COMPOSEN

a. Treballs previs
Actualment l'espai on es desenvolupa està buit i per tant no es precisen de treballs prevista abans de començar
l'obra.

L’edifici projectat satisfarà les exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE) garantint la limitació de la demanda
energètica, incorporant instal·lacions tèrmiques amb el rendiment adequat, disposant de sistemes d’il·luminació
eficient.
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten a conjunt de l’edifici.

b. Sustentació
AL tractar-se d'una intervenció interior en un edifici existent no hi han obres de sustentació ja que no cal realitzar
obres de fonamentació, perquè l'estructura existent és totalment compatible amb l'activitat que es desenvoluparà.

HE1 Limitació de la demanda energètica

c. Estructura

Es seguirà el que determina el DB HE 1, tenint en compte la categoria climàtica corresponent al municipi.
-

HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques
L’edifici disposa d’instal·lacions tèrmiques (calefacció i producció d’ACS) apropiades per garantir el benestar dels
ocupants i regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips, donant compliment al Reglament
d’instal·lacions tèrmiques, RITE. La definició de les instal·lacions es fa a la Memòria descriptiva i constructiva del
projecte.
HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació

La luminància mitjana horitzontal mantinguda (Em), l'índex d'enlluernament unificat (UGR) i l'índex del rendiment
del color (Ra) s'adequaran a les necessitats d'il·luminació dels usuaris de cada zona.
2

L'eficiència energètica es garantirà limitant el valor del VEEI a 7,5 W/m x100 lux a les zones comunes -vestíbul i
escala.
Les zones d'ús esporàdic han de disposar d'un control d'encesa i apagada per sistema de detecció de presència o
sistema de temporització. En cap cas no es realitzarà exclusivament des del quadre elèctric.

L'activitat que es desenvolupa pràcticament no requereix aigua calenta.

d. Envolvent, compartimentació i acabats
De forma genèrica, a continuació es descriuen les característiques fonamentals dels sistemes:
Façanes:

S'aplicarà el DB HE 3 a totes les instal·lacions d'iluminació interior de l'edifici projectat.

HE 4 Contribució Solar mínima per a la producció d'ACS

Les afectacions sobre l’estructura quedaran resoltes en els plànols de detall un com es s’hagi fet el
replanteig de la intervenció sobre l’obra.

No existeixen afectacions a façana, tret del pati interior, on s’obra una nova finestra sobre el tancament de
policarbonat i es situa una finestra de les mateixes característiques que les existents amb el mateix ús.
Compartimentacions interiors verticals:
Per a les compartimentacions interiors verticals (parets i envans), s’ha optat per la utilització del sistema d'envans
prefabricats de cartró guix fins a una alçada de 4.5m. A banda. S’utilitzaran mampares d’alumini amb vidre per a
les zones d’accés.
Acabats:
De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents:
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-

Enguixat i pintat en paraments verticals, a excepció de banys.

-

Acabat d’HPL o vidre en àrees de molta circulació.

-

Enrajolats en paraments verticals fins al sostre dels banys.

-

Cel ras de cartró guix allà on n'hi hagi, pintats amb pintura plàstica.

-

Paviment existent de formigó pintat en zones de pas.

a. Accions considerades
8.1.1.

Les càrregues permanents considerades són les corresponents al pes propi dels elements així com la càrrega
d'ús i en concret sobre la religa d'instal·lacions, el pes de totes les maquines d'instal·lacions.
8.1.2.

e. Condicionaments, instal·lacions i serveis

Càrregues permanents

Accions accidentals

Accions sísmiques:

Criteris generals de les instal·lacions de l’edifici

En aquesta estructura no s’han considerat accions sísmiques.

En tractar-se d'una intervenció en un edifici existent el local disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua,
gas, electricitat, telecomunicacions i clavegueram.

Accions tèrmiques

S’ha previst que l’edifici estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions:

En aquest projecte no s’aplicaran les accions tèrmiques. de 40m de longitud.

-

Subministrament de serveis d’aigua, electricitat i telecomunicacions.

Accions tèrmiques pel foc

-

Evacuació d’aigües residuals

Normativa aplicada: DB-SI, Seguretat en cas d’incendi. Secció SI-6.

-

Ventilació interior

-

Climatització.

El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de normativa
d’aplicació.

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
VI.

TR E B AL L S PR E VIS

Al tractar-se d'una intervenció en un edifici ja existent , no es requereixen treballs previs.
Tan sòls caldrà realitzar la retirada de les divisòries existents, que seran reutilitzades en part de la zona
d’empreses.

b. Fonaments
No es realitzen obres de fonamentació ja que s'intervé en un edifici existent.

c. Estructura
Hi ha una intervenció a l’altell d’estructura metàl·lica on s’ubiquen les màquines de clima del TCM6 i al forjat de
planta baixa. No existeix cap afectació a l’edifici TCM1.

IX.

S I S TEM A E N VO L VE N T, CO M P AR TI ME N T AC I Ó I N TE RI OR I AC AB ATS

L’àmbit dels sistemes, la seva descripció, així com els requisits que cal complimentar han quedat especificats a la
memòria descriptiva.

Es realitzarà també l’enderroc de falsos sostres, tot i que parcialment se n’aprofitaran alguns marcats en els
plànols d’enderroc.

Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels Documents Bàsics del CTE.

Pel que fa les instal·lacions, també seran reutilitzades i caldrà situar-les a la seva posició definitiva.

A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l’envolvent exterior o de la compartimentació
interior:

VII.

S U S TE N T AC I Ó D E L’ E DI FI CI

No s'intervé en la sustentació de l'edifici existent.

VIII.

S I S TEM A E S TR U CTU R AL

-

4.1

Soleres

-

4.2

Murs en contacte amb el terreny

-

4.3

Façanes

-

4.4

Coberta

-

4.5

Terres en contacte amb l’exterior

-

4.6

Compartimentacions interiors verticals

-

4.7

Compartimentacions interiors horitzontals

-

4.9

Elements de protecció
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Per a cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves característiques i prestacions segons
els Documents Bàsics del CTE que li siguin d’aplicació.

a. Soleres
No es realitzen soleres ja que s'intervé en un edifici existent.

b. Murs en contacte amb el terreny
No es realitzen murs en contacte amb el terreny ja que s'intervé en un edifici existent.

c. Façanes
Composició de les façanes
Es manté la façana existent , tret del punt on es substitueix un tram de façana del TCM1 per tal de practicar una
obertura a una de les aules. Es realitza únicament la substitució del mòdul de mur cortina. Aquesta afectació es
troba al pati principal. La nova façana seguirà el mateix modulatge que els trams existents per tal de tenir una
lògica compositiva. Es reprodueix el mòdul format per una perfileria metàl·lica.

d. Coberta
No es realitzen cobertes ja que s'intervé en un edifici existent.

e. Compartimentacions interiors verticals
Envans interiors
Els envans de distribució interior estaran formats per mampares de perfileria d’alumini. Aquestes mampares es
recolzen sobre paraments amb estructura interior d’acer galvanitzat de 70mm i doble placa standard de cartró
guix de 15mm, a excepció dels paraments que no arribin a sostre, que tindran placa simple i estructura interior de
40mm. Veure descripció en plànols i amidaments.
Portes
La composició i descripció de les portes queda degudament definida en la documentació gràfica del projecte que
s'adjunta.

f. Compartimentacions interiors horitzontals
Fals sostre

- Fals sostre de lames d’alumini cada 15 cm amb luminàries incorporades al seu modulatge.

X.

S I S TEM A D E CO ND I CI O N AM E N T, I NS T AL · L AC I O NS I SE R V EI S

a. Subministrament d’aigua freda i calenta
El subministrament d'aigua freda i calenta es durà a terme d'acord amb allò establert a la normativa corresponent
i a la documentació gràfica d'instal·lacions annexat en aquest document.

b. Evacuació d’aigües
L'evacuació d’aigües es durà a terme d'acord amb allò establert a la normativa corresponent i a la documentació
gràfica d'instal·lacions annexat en aquest document.

c. Instal·lacions d’evacuació de productes de la combustió
10.3.1. Evacuació dels productes de la combustió de les calderes
La instal·lació d'evacuació dels productes de la combustió de les calderes es durà a terme d'acord amb allò
establert a la normativa corresponent i a la documentació gràfica d'instal·lacions annexat en aquest document.

d. Subministrament elèctric i instal·lació d’il·lu minació
10.4.1. Subm inistrament d’electricitat
El subministrament elèctric es durà a terme d'acord amb allò establert a la normativa corresponent i a la
documentació gràfica d'instal·lacions annexat en aquest document.
10.4.2. Instal·lació d’il·luminació
La instal·lació d'il·luminació es durà a terme d'acord amb allò establert a la normativa corresponent i a la
documentació gràfica d'instal·lacions annexat en aquest document.

e. Infraestructures de telecomunicacions
Les infraestructures de telecomunicacions es duran a terme d'acord amb allò establert a la normativa
corresponent i a la documentació gràfica d'instal·lacions annexat en aquest document.

f. Instal·lacions tèrmiques:

En el projecte trobem dos tipus de fals sostre:
De forma comuna a empreses i professorat:
- Plaques de fibra de vidre sobre rastrells unidireccionals cada 60cm a tots els espais de pas o sales de reunions.
- Pladur continu amb tancament vertical a un lateral a la zona d’oficines per tal d’ocultar maquinària.

10.6.1. Instal·lació de calefacció
La instal·lació de calefacció es durà a terme d'acord amb allò establert a la normativa corresponent i a la
documentació gràfica d'instal·lacions annexat en aquest document.

- En zones afectades dins de banys, es refaran els existents.
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10.6.2. Instal·lació d’aigua calenta sanitària (ACS)
La instal·lació d'aigua calenta sanitària es durà a terme d'acord amb allò establert a la normativa corresponent i a
la documentació gràfica d'instal·lacions annexat en aquest document.

g. Instal·lacions de protecció contra incendi
La instal·lació de protecció contra incendis es durà a terme d'acord amb allò establert a la normativa corresponent
i a la documentació gràfica d' aquest document.
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I M AT G E S D E L ' E S T AT AC T U AL D E L ' E D I F I C I
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FITXES DE COMPLIMENT DE PROJECTE
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Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus

AMPLIACIÓ AULARI I NOVA XONA D'ADMINISTRACIÓ AL TCM6 I NOVES AULES AL TCM1
Av. Ernest Lluch nº32 08302
Comarca :
Maresme
Mataró

Municipi :

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

totals d'excavació

Volum

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

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

0,00

t

0,00 m

3

Destí de les terres i materials d'excavació
és residu

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

abocador

no

Codificació residus LER

Pes/m2

Pes

Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

obra de fàbrica

170102

0,542

28,442

0,512

26,862

formigó

170101

0,084

17,334

0,062

12,812

petris

170107

0,052

1,802

0,082

1,282

metalls

170407

0,004

0,394

0,001

0,086

fustes

170201

0,023

1,173

0,066

3,286

vidre

170202

0,001

0,041

0,004

0,029

plàstics

170203

0,004

0,024

0,004

0,204

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,020

0,001

0,000

0,010

0,304

0,018

0,058

definir altres:

-

0,000

-

0,000

altre material 1

0,000

0,000

0,000

0,000

fibrociment 170605

altre material 2

0,000

totals d'enderroc

0,000

0,7556

Residus de construcció
Codificació res
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Pes

sobrants d'execució

Ordre MAM/304/2

obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

0,000

Pes/m2

Volum aparent/m2

Pes

(tones/m2)

0,000
3
44,62 m

0,7544

49,53 t

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
44,8021

0,0896

46,7244

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

19,1102
19,0215
4,1002
2,0485
0,5217

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

21,2312
13,5890
6,1555
5,0705
0,6781

0,0380

2,2259

0,0285

14,8827

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

0,6296
0,8242
0,4330
0,3391

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

2,3474
5,3991
6,1972
0,9390

totals de construcció

3
61,61 m

47,03 t

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

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

-

Residus que contenen PCB
Terres contaminades

-

altres

especificar
especificar

-

especificar
especificar

-

"Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya desembre de 2011. V5 ( Font:

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Obra:
Situació:

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

quantitats
codificació
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Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya febrer de 2011. V4 ( Font:

"Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc

minimització

gestió dins obra

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

si
si
-

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

si
si
si
-

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

0,00 t

3
0,00 m

usta
f en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

cer
a en perfils reutilitzables
altres :

0,00 t

3
0,00 m

0,00 t

3
0,00 m

3

0,00 m

0,00 t

Total d'elements reutilitzables

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
m3 (+20%)

terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades

0
0
0
0
0

Total

reutilizació

0

Terres per a l'abocador

a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00

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

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

tones
Projecte
80
36,36
40
47,55
2
0,73
1
1,80
1
0,04
0,50
0,46
0,50
0,43
inapreciable inapreciable

cal separar
no
si
no
si
no
no
no
si

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

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

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

no

no

si

si

no

no

Contenidor per Fustes

si

si

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu es

si

si

No especials Contenidor per Vidre

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

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
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si
si

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor

CONSTRUCCIÓ

adreça

codi del gestor

UTE PEDRERA D'EN BUSQ CTRA. B-510, PK 1,900-08319 DOSRIUS E-939.06

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

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

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

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

12,00
5,00

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

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

4,00
15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

0

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

5,00
70,00

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

RESIDU
Excavació

Volum

Transport

Classificació

3

m (+20%)

3

12,00 €/m

Valoritzador / Abocador

3
5,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

3
5,00 €/m

0,00
0,00
runa neta

Construcció

3

70,00 €/m

3
m (+35%)

runa bruta

3
4,00 €/m

15,00 €/m3

Formigó

35,64

-

178,21

-

Maons i ceràmics

64,93

779,11

324,63

259,70

-

Petris barrejats

10,04

-

50,20

-

150,61

Metalls

1,38

-

6,92

-

20,75

Fusta

7,61

91,27

38,03

30,42

-

Vidres

0,04

-

100,00

-

0,59

Plàstics

7,56

-

37,82

-

113,46

Paper i cartró

8,37

-

41,83

-

125,49

Guixos i no especials

7,76

-

38,80

-

116,41

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,08

0,94

871,32

534,62

3,13

816,44

290,13

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

1.065,07
0,00
0,00

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

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

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

3.042,95 €
3

106,23 m

3.200,00 euros

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

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

gestió fora obra
pressupost

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

CONTENIDOR 9 M

3

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

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

1

unitats

1

unitats

-

AMB TAPES

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

CONTENIDOR 5 M 3

3

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

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

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

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

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

si

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

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

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

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

-

Enderroc, Rehabilitació,
plec de condicions

acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

"Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
fiança

FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

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

Previsió inicial de l'Estudi

Percentatge de reducció per
minimització

0,00 T

Total excavació (tones)

96,56 T

Total construcció i enderroc (tones)

Previsió final de
l'Estudi
0,00 T

38,62 T

60,00 %

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

L'Ajuntament d'/de Mataró
Càlcul de la fiança
Residus d'excavació *
Residus de construcció i enderroc *

0 T

11 euros/T

0,00 euros

40 T

11 euros/T

440,00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança **

40,0 Tones
440,00 euros

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

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

D . 1 35 /1 995 C od i d ’ac ces s ib i l it a t

CTE DB SUA: SUA-9 Accessibilitat

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible per a tots els edificis

 Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

✔

(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i
adossats sense elements comuns)

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat entre plantes
(necessitat
d’ascensor o previsió
del mateix)

Edificis o establiments d’ús públic:
 Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici  taula d’usos públics
Edificis o establiments d’ús privat:
 Itinerari practicable:
* edificis t PB + 2PP que no disposin d’ascensor
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
* aparcaments > 40places

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE
 Itinerari accessible amb ascensor accessible
o rampa accessible, en els següents supòsits:
* edificis > PB + 2PP
2
* edificis / establiments amb Su > 200 m
(exclosa planta accés)
2
* plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m
* plantes amb elements accessibles

Comunicació de les
entitats amb:
- planta accés
(via pública)
- espais, instal·lacions
i dependències d’ús
comunitari

ACCESSIBILITAT
HORITZONTAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat en una
mateixa planta

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui
el punt d’accés de la planta amb:
* elements adaptats  taula d’usos públics

✔

* zones d’ús públic
* origen d’evacuació de les zones d’ús privat
* tots els elements accessibles

Edificis o establiments d’ús privat:
 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:
* entitats o espais
* dependències d’ús comunitari
Comunicació punt d’
accés a la planta amb:
- les entitats o espais
- instal·lacions i
dependències d’ús
comunitari

Referència de projecte

Referència de projecte

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

Itineraris

AC C E S S I B L E (DB SUA)

PARÀMETRES
GENERALS

1/5

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Amplada:  0,90 m
- Alçada:  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut
- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un 1,20 m
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure
un cercle de 1,50m.

juliol de 2010

ACCESSIBILITAT
VERTICAL

Oficina Consultora Tècnica. COAC

 Itinerari practicable
* edificis t PB + 2PP
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
 Itinerari adaptat
* edificis amb habitatges adaptats

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

Comunicació de
l’edificació amb:
- via pública
- zones comunes ext,
elements annexos.

juliol de 2010
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Edificis o establiments d’ús privat:

- Paviment: és no lliscant

- Amplada:
 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà  0,80 m
- Alçada:  2,00 m
- Espai lliure de gir:
a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un 1,50 m.
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió
o palanca.

- Portes de vidre:
* tindran un sòcol inferior t 0,30m d’alçada, llevat de que
el vidre sigui de seguretat.
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada
t 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color.
GRAONS

- No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat.

- Accés a l’edifici:
S’admet un desnivell  2 cm que s’arrodonirà o
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.

Referència de projecte

Referència de projecte

✔

✔

- Paviment: grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1)
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres)
pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i
arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,

✔

- Pendent:  4% (longitudinal)
 2% (transversal)

✔

- Amplada:  0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla)
(en posició de màx. obertura | amplada lliure de pas
reduït el gruix de la fulla  0,78 m)
- Alçada:  2,00 m
- Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal
1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la
porta)

- Amplada:  0,90 m
- Alçada:  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

✔

- Espai de gir:   1,50 m (lliure d’obstacles)
* al vestíbul d’entrada (o portal),
* al fons de passadissos de >10m,
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió

- Senyalització dels itineraris accessibles:
mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA i
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis d’ús
privat quan hi hagi varis recorreguts alternatius.
sempre en edificis d’ús públic
amb bandes de senyalització visuals i tàctil
sempre en edificis d’ús públic per a l’itinerari accessible
que comunica la via pública amb els punts d’atenció o
“crida” accessibles. (característiques segons SUA-9 2.2)
PORTES
garantiran

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

✔

- Amplada:  1,20 m
S’admet estretaments puntuals: A  1,00m per a longitud
0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas
- Alçada:  2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)
- Canvis de direcció: no es contempla (amplada pas 1,20 m)

DB SUA / D135/95

- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un cercle de  1,20 m.

✔

✔
✔
✔

- Mecanismes d’obertura i tancament:
* altura de col·locació : 0,80m y 1,20m
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb
una sola ma, o bé són automàtics
* distància del mecanisme d’obertura a cantonada 0,30m

✔

- Portes de vidre:
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)
* si no disposen d’elements que permetin la seva
identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons
apartat 1.4 (DB SUA-2)

✔

- No s’admeten graons

✔

- Amplada:  0,80 m
- Alçada:  2,00 m
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure
un cercle de  1,20 m, sense ser escombrat
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior
de la cabina de l’ascensor)
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.

- No inclou cap tram d’escala.
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària
mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és  14 cm.
- Accés a l’edifici:
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada d 12cm, a l’entrada de l’edifici.
2/5
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AC C E S S I B L E (DB SUA)

- Pendents - longitudinal:

- transversal:
- Trams:

- Replans:

d 12% trams < 3m de llargada
d 10% trams entre 3 i 10m de llargada
d 8% trams > 10m de llargada

- Pendents

S’admet d 2% en rampes exteriors

- La llargada de cada tram és d 20 m.
- En la unió de trams de diferent pendent
es col·loquen replans intermedis.
- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha
un replà de 1,50 m de llargada mínima.

- Trams:

- Els replans intermedis tindran una llargada
mínima de 1,50 m en la direcció de circulació.

- Replans:

✔

- longitudinal: d 10%
trams < 3m de llargada
d 8%
trams < 6m de llargada
4< p d 6% trams < 9m de llargada
- transversal:

DB SUA / D135/95

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
✔

- Pendents - longitudinal: d 12% per a trams d 10 m de llargada
- transversal: s’admet d 2% en rampes exteriors

d 2%

- llargada màxima tram d 9 m.
- amplada  1,20m
- rectes o amb radi de curvatura  30m
- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície
horitzontal  1,20m de long. en la direcció de la
rampa

✔

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada  la de la rampa
longitud  1,50 m (mesurada a l’eix)

✔

- Trams:

- Replans:

juliol de 2010

RAMPES

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
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Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

- En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai
lliure amb una fondària de 1,20 m.

(als dos extrems d’una rampa hi ha un espai lliure
amb una fondària de 1,20 m)

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de la rampa no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram
- Barreres - Baranes: a ambdós costats
protecció, - Passamans:
Passamans situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
i
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
Elements
protectors: rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm dels
paraments verticals.
- Element de protecció lateral: es disposa
longitudinalment amb una alçària t 10 cm per
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i
bastons)

Referència de projecte

Referència de projecte

- Barreres de
protecció,
Passamans
i
Elements
protectors:

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m
- Passamans: per a rampes amb:
p  6% i desnivell > 18,5cm.
* continus i als dos costats a una altura entre 0,90m 1,10m, i
* un altre a una altura entre 0,65 - 0,75m
* trams de rampa de l > 3m | prolongació
horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment,
separats del parament  0,04m i el sistema de
subjecció no interfereix el pas continu de la ma
- Elements de protecció lateral: per als costats
oberts de les rampes amb p  6% i desnivell >
18,5cm i amb una alçària t 10 cm

✔

- Barreres - Passamà: com a mínim a un costat
protecció, - El passamà està situat a una alçada entre
Passamans
0,90 i 0,95 m.
i
Elements
protectors:
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

Itineraris

AC C E S S I B L E (DB SUA)

ASCENSOR

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Dimensions
cabina

- sentit d’accés t 1,40 m
- sentit perpendicular t 1,10 m

- Dimensions
cabina:

DB SUA / D135/95

✔

- Su  1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades | 1,00 x 1,25m
*2 portes en angle | 1,40 x 1,40m

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
✔

- Dimensions
cabina:

- sentit d’accés t 1,20 m
- sentit perpendicular t 0,90 m
- superfície t 1,20 m2

✔

- Portes:

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: podes ser automàtiques o manuals

- Su > 1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades | 1,10 x 1,40m
*2 portes en angle | 1,40 x 1,40m
- Portes

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: són automàtiques
- amplada: t 0,80 m.
- davant de les portes es pot inscriure un
1,50 m.

- Paràmetres generals:
Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a los ascensores de
personas, incluyendo personas con discapacidad”.

- amplada: t 0,80 m.
- davant de les portes es pot inscriure un 1,20 m
sense ser escombrat per l’obertura de la porta

- Botoneres:

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra.
- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu.

- Botoneres:

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

✔

- Passamans:

- La cabina en disposa a una alçada entre
0,90 i 0,95 m.

- Passamans:

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

✔

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet
adaptar la ma) amb una secció igual o
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm
dels paraments verticals.
- Senyalització:

Referència de projecte

- Indicació del nombre de cada planta amb
número en alt relleu (dimensió 10 x 10 cm)
i col·locat a una alçada d’1,40m des del terra
(al costat de la porta de l’ascensor)
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- Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA
- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic
en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la
cabina)

- Botoneres:

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra

✔
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

Escales. Configuració
D ’ Ú S P Ú B L I C ( Ad a p t a d e s ) ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
ESCALES

t 1,00 m

- Amplada

- Altura de pas t 2,10 m
- frontal F  0,16m

- Graons:

D ’ Ú S P Ú B L I C (DB SUA-1)
- Amplada

- en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 ✔
-  1,00m si comunica amb una zona accessible

- Altura de pas

t 2,20 m

✔

- Graons:

- frontal 0,13  F  0,175m

✔

- estesa, E t 0,30m

- estesa, E t 0,28m
- 0,54m  2F +E  0,70m (al llarg de tota l’escala)

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,
E t 0,30m a 0,40m de la part interior)

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical
de l’estesa del graó superior

juliol de 2010

Oficina Consultora Tècnica. COAC

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix
amb l’alçària (no tenen ressalts)

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

✔

- els graons no tenen ressalts (bocel)
- graons amb frontal , vertical o formant un angle 
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari
accessible alternatiu)

- nombre de graons seguits  12.

- Trams:

- Trams:

- salvarà una altura d 2,25m

✔

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure apartat
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes)
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa
escala tots els graons tindran el mateix frontal
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el
frontal podrà variar com a màxim ±10mm
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa
estesa
- Replans:

- Els replans intermedis tindran una llargada
 1,20 m.

- Replans:

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada  la de l’escala
longitud  1,00 m (mesurada a l’eix)

✔

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de l’escala no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram
- replans de planta:
* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment
en l’arrencada dels trams.
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa;
amplada la de l’itinerari i gravat direccional
perpendicular a l’eix de l’escala)
* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen
a 0,40m del primer graó d’un tram.
- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- Passamans: a ambdós costats a una altura
entre 0,90 i 0,95m
* disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm
dels paraments verticals.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- col·locació 1 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada d 1,20m

✔

- col·locació 2 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m
- passamà intermedi: trams amplada > 4m
- altura de col·locació o 0,90m y 1,10m
- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats
del parament t 0,04m i el sistema de subjecció no
interferirà el pas continu de la ma.

Referència de projecte
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
Sobre els components
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portara n el
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992
del 29 de desem bre, modificada pel Real Decret 1329/1995 d el 28 de juliol, i dis posicions de desenv olupament, o altres
Directives europees que li siguin d’aplicació.
2. En determ inats casos, i am b la finalitat d ’assegurar la seva su ficiència, els DB establiran les característiques t ècniques d e
productes, equips i sistem es que s’incorporin als edificis, sense perjudici del M arcatge CE que els sigui aplicable d ’acord amb
les corresponents directives Europees.
Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:
Control de la documentació dels subministres.
1. Els subm inistradors lliurara n els docum ents d ’identificació del producte exigits per la normativa d ’obligat comp liment, pel
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els prese ntarà al director d ’execució de l ’obra. Aquesta docum entació
comprendrà, almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els docum ents de conform itat o autorit zacions adm inistratives exigides reglam entàriament, inclosa la docum entació
corresponent al marcatge CE de ls productes de l a construcció, quan sigui pertine nt, d ’acord a mb les disposicions que siguin
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els dist intius de qualitat que ostentin els pro ductes, equips o sistem es sub ministrats, que assegurin les ca racterístiques
tècniques dels m ateixos exigides en el proj ecte i docum entarà, si s ’escau, el re coneixement ofic ial del distintiu d ’acord amb
l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l ’ús previst de produ ctes, equips i si stemes innovadors, d’acord amb l'establert en
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.
2. El director de l ’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l ’acceptació dels productes, equips i
sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *C TE pot ser necessari, en determ inats casos, realitzar assaigs i
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglam entació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats
per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.
Sobre l’execució.
Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció,
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i le s seves modificacions autoritzades pel director
de l ’obra, prèvia conform itat del promotor, a la legislació aplica ble, a les normes de la bona
pràctica constructiva i a les
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.
Control d’execució.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
Durant la construcció, el director de l ’execució de l’obra controlarà l ’execució de cada unitat d ’obra verificant e l seu replanteig,
els m aterials que s ’utilitzin, la correcta execució i dispos ició de ls elem ents constructius i de les instal·lacion s, a ixí com l es
verificacions i alt res controls a re alitzar per a co mprovar la seva conform itat a mb el que s ’indica en el projecte, l a legislac ió
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada
poden tenir-se e n compte les certificacions de conformitat que os tentin els agents que hi intervenen, així com les verificacion s
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.
2. Es com provarà que s ’han ado ptat les m esures necessàries per a assegurar la com patibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l ’obra s ’adoptaran els mètodes i p rocediments que es contemplin e n les avaluacion s tècniques
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5
Sobre el control de l’obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l ’obra acabad a, bé sobre l ’edifici en el seu conjunt, o bé sobr e les seves d iferents parts i le s seves instal·lacions, parcia l o
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable
Sobre la normativa vigent
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación",
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

SISTEMA SUSTENTACIÓ
SISTEMA ESTRUCTURA

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici i
la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals,
amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1.
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE.
RD 642/2002.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985.
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96.
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980.
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831
1.1 Tipus d’elements
1.1.1 Forjats
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements resistents o nervis
que treballen a flexió, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert
de carcanyols per aconseguir un element que treballi de forma solidària.
Forjats unidireccionals, constituïts per elements superficials plans amb nervis de formigó armat, flectint essencialment en una direcció, el
cantell del qual no excedeix de 50 cm, la llum de cada tram no excedeix de 10 m i la separació entre nervis és menor de 100cm.
Forjats reticulars , estructures constituïdes per plaques massisses o alleugerides amb nervis de formigó armat en dos direccions
perpendiculars entre si, que no posseeixen, en general, bigues per a transmetre les càrregues als suports i descansen directament sobre
suports amb o sense capitell. La separació entre eixos de nervis no serà major de 100 cm i l'espessor de la capa superior no serà inferior
a 5cm, disposant-se en la mateixa una armadura de repartiment en malla.
Components
Biguetes prefabricades de formigó o formigó i ceràmica, per a armar.
Peces d’entrebigat per a forjats de biguetes, amb funció d’alleugeriment o resistent.
Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats a la D.T., abocat en obra per a farciment de nervis i formant llosa
superior (capa de compressió).
Armadura col·locada en obra.
Característiques tècniques mínimes
En les biguetes armades prefabricades l'armadura bàsica estarà disposada en tota la seva longitud. L'armadura complementària inferior
podrà anar disposada solament en part de la seva longitud. Les peces d’entrebigat poden ser de ceràmica o formigó, poliestirè expandit i
altres materials suficientment rígids que no produeixin danys al formigó ni a les armadures. En peces resistents, la resistència
característica a compressió no serà menor que la resistència de D.T. del formigó d'obra amb que s'executi el forjat. La grandària màxima
de l'àrid no serà major que 20 mm. No s'utilitzaran filferros llisos com a armadures passives, excepte com a components de malles
electrosoldades i en elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Control i acceptació
Es complirà que tota peça d’entrebigat sigui capaç de suportar una càrrega característica d’ 1kN, repartida uniformement en una placa de
200x75x25 mm, situada en la zona més desfavorable de la peça i el seu comportament davant el foc segons DB SI-Annex C. Formigó
Armat. En cada subministrament que arribi a l'obra d'element resistents i peces d’entrebigat es realitzaran les comprovacions que els
elements i peces estan legalment fabricats i comercialitzats. Segell CIETAN en biguetes. Identificació de cada bigueta o llosa alveolar amb
la identificació del fabricant i el tipus d'element. Que les biguetes no presentin danys. Es prendran les precaucions necessàries en
ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.
Execució
Condicions prèvies
L'hissat i apilament de les biguetes en obra es realitzarà seguint les instruccions indicades per cada fabricant, de manera que les tensions
a les quals són sotmeses es trobin dintre dels límits acceptables, emmagatzemant-se en la seva posició normal de treball, sobre suports
que evitin el contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui deteriorar. En els plànols de forjat es consignarà si les
biguetes requereixen o no apuntalament i, si s’escau, la separació màxima entre corretges.
Els forjats de formigó armat es regiran per la Instrucció EFHE, per la D.T. i l'execució de forjats unidireccionals de formigó armat o
pretensat, havent de complir, en el que no s'oposi a això, els preceptes d’Instrucció EHE.
Fases d’execució
Estintolaments. Es disposaran llates d’empostissat de repartiment per al suport dels puntals. Si les llates d’empostissat de repartiment
descansen directament sobre el terreny, caldrà assegurar-se que no es puguin assentar en ell. En els puntals es col·locaran traves en
dues direccions, per a aconseguir un apuntalament capaç de resistir els esforços horitzontals que puguin produir-se durant el muntatge
dels forjats. En cas de forjats de pes propi major que 3 kN/m² o quan l'altura dels puntals sigui major que 3 m, es realitzarà un estudi

detallat de les fixacions. Les llates d’empostissat es col·locaran a les distàncies indicades en D.T. En els forjats de biguetes armades es
col·locaran les fixacions anivellades amb els suports i sobre d’ells es col·locaran les biguetes. L'espessor de cofres, sotaponts i taulers es
determinarà en funció de l'apuntalament. Els taulers duran marcada l'altura a formigonar. Les juntes dels taulers seran estanques, en
funció de la consistència del formigó i forma de compactació. S'unirà l'encofrat a l'apuntalament, impedint tot moviment lateral o fins i tot
cap amunt (aixecament),durant el formigonat. Es fixaran els tascons i, si s’escau, es tibaran els tirants.
Replanteig de la planta de forjat. Col·locació de le s peces de forjat. S'hissaran les biguetes des del lloc d'emmagatzematge fins al seu lloc
d'ubicació, agafades de dos o més punts, seguint les instruccions indicades per cada fabricant per a la manipulació, a mà o amb grua. Es
col·locaran les biguetes en obra donades sobre murs i/o encofrat, col·locant-se posteriorment les peces d’entrebigat, paral·leles, des de la
planta inferior, utilitzant-se revoltons cecs i estintolant segons el que es disposa en l’apartat de càlcul. Si alguna resultés danyada afectant
a la seva capacitat portant serà rebutjada. En els forjats no reticulars, la bigueta quedarà encastada a la biga, abans de formigonar.
Finalitzada aquesta fase, s'ajustaran els puntals i es procedirà a la col·locació dels revoltons, els quals no invadiran les zones de
massissat o del cos de bigues o suports. Es disposaran els passatubs i s’encofraran els buits per a instal·lacions. En les volades es
realitzaran els oportuns ressalts, motllures i goterons, que es detallin a la D.T.; així mateix es deixaran els buits precisos per a xemeneies,
conductes de ventilació, passos de canalitzacions, etc... especialment en el cas d'encofrats per a formigó vist. S'encofraran les parts
massisses al costat dels suports.
Col·locació de les armadures . L'armadura de negatius es col·locarà preferentment sobre l'armadura de repartiment, a la que es fixarà per
a que mantingui la seva posició.
Formigonat. Es regarà l'encofrat i les peces d’entrebigat. Es procedirà a l'abocament i compactació del formigó. El formigonat dels nervis i
de la llosa superior es realitzarà simultàniament. Per bigues planes el formigonat es realitzarà després de la col·locació de les armadures
de negatius, essent necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell en cas de forjats recolçats el formigonat de la biga serà anterior
a la col·locació del forjat i en cas de forjats semiencastats després de la col·locació del forjat. El formigó col·locat no presentarà
disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt del forjat no quedarà disminuïda en cap punt per la introducció
d'elements de l'encofrat ni altres. Les juntes de formigonat perpendiculars a les biguetes haurien de disposar-se a una distància de suport
no menor que 1/5 de la llum, més enllà de la secció on acaben les armadures per a moments negatius. Les juntes de formigonat
paral·leles a les mateixes és aconsellable situar-les sobre l'eix dels revoltons i mai sobre els nervis. La compactació del formigó es farà
amb vibrador, controlant la durada, distància, profunditat i forma del vibrat. No es rastellarà en forjats. S'anivellarà la capa de compressió,
es guarirà el formigó i es mantindran les precaucions per al seu posterior enduriment.
Despuntalament. Es retiraran les fixacions segons D.F. No es treuran ni retiraran puntals de forma sobtada i sense prèvia autorització de
la D.F. i s’adoptaran precaucions per a impedir l'impacte dels encofrats sobre el forjat.
Acabats. Presentarà una superfície uniforme, sense irregularitats, amb les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant.
Control i acceptació
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols : Nivells i replanteig, Encofrat, Col.locació de peces del
forjat i armadures, Abocat i compactació del formigó, Juntes, Curat del formigó, Desencofrat, Comprovació de fletxes, contrafletxes i
toleràncies.
Amidament i abonament
m² realment executats, descomptant forats de superfície més grans 1 m² .
En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació d'elements
resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges
per a altres fàbriques, segons previsions del D.T. o instruccions de la D.F.
1.2 Formigó Armat
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat d’absorbir sol·licitacions
que generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una major ductilitat al material compost.
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central.
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements resistents
industrialitzats, sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes.
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles electrosoldades i
armadures electrosoldades en gelosia.
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han considerat les
armadures pels elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, sostres,
membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents.
Components
Formigó: aigua, ciment, àrids
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades.
Característiques tècniques mínimes
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. Segons aquesta
normativa no s’admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250
Kg en formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent considerant com a definició de resistència la d'aquesta
instrucció. Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi
prèviament.
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), corresponent a
la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l’article 26 de la Instrucció EHE.
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en quantitats tals que
afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures.
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE.
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. o en els oportuns
assaigs, que la substància agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat sense alterar les característiques
del formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la
seva composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant l’emmagatzament, les armadures passives es
protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús es conservaran en obra,
cuidadosament classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i procedència.
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm.
Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit
elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que
no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de
més de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de

més de 70 mm. A la zona d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de
D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres agrupades han de
complir l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups de quatre barres. L'empalmament per
soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-1010.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm.
Llargària de l’encavalcament en malles superposades: Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb;
Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm.
Barres ancorade s a elem ents d e form igó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser
indicades a la D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE.
Control i acceptació
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al ciment, a l’aigua,
als granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents:
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre
Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment subministrat.
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física.
Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim de contingut de ió
clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que
tinguin armadures per a reduïr la fissuració.
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del compliment de les
exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any
abans de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la
normativa vigent.
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que pot exigir a l’inici
d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat.
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat.
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90.
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de control: Modalitat 1
Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control
estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó pretensat. S’especificarà la modalitat de control.
L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del control
estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instrucció:
estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas
de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades d’un mateix lot
provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal. La
presa de mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre d’amassades
per lot. Si un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es farà al menys una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma
similar al del formigó a l’obra i es conservaran en condicions anàlogues.
Execució
Condicions prèvies
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat.
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà
inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0ºC En general es suspendrà el
formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les
48 hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants requerirà una
autorització expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures
oportunes per a evitar l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la
massa. Per a això, els materials i encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del
vent, per a evitar que es dessequi.
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni
d'altres substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la
compactació del formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre
procediment idoni. La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Fases d’execució
Execució del ferro
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d’oxitall i queda prohibida
l'ocupació de l'arc elèctric.
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE.
Col·locació de le s arm adures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el
transport, muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó
desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de
grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària
màxima de l'àrid.
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material apropiat,
queden prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàl·lics. Es comprovaran en obra els espessors de recobriment,
complint els mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de garantir-se mitjançant la disposició dels
corresponents elements separadors col·locats a l’obra d'acord amb el prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE.
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La longitud
d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments per encavalcament en
grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a
entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de
realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats.
Les soldadures de barres de diferent diàmetre poden realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm.

Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les toleràncies en
el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.
Fabricació i transport a l’obra del formigó
Criteris gene rals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid recobert de
ciment. La dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es barrejaran masses fresques de
formigons fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres abans de començar la fabricació d'una massa amb
un nou tipus de ciment no compatible amb el de la massa anterior.
Formigó fab ricat en central d'ob ra o prepara t. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb formació i
experiència suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà distinta del responsable del control de producció. En la
dosificació dels àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció
d'àrid i de ciment. El temps de pastat no serà superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una
durada excessiva que pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a
30ºC i igual o superior a 5ºC en temps fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el
pastat.
Formigó no fabricat a la central . La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per volum, encara
que no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la velocitat del règim, no inferior a
noranta segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats de les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada
suficient formació i experiència.
Transport del f ormigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El temps
transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat i la col·locació del formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el
temps límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la
central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona
física. Aquests fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de la
documentació final de control.
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE.
Posada en obra del formigó
Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o fluïda, es picaran fins
a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en
els formigons plàstics o tous.
Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.
Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.
Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin el
comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant patrons
de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades
les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, però
retirant d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, Comprovacions de replanteig
i geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes,
Desmoldejat i descindrat.
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de la
construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú.
Control docu mental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de
subministrament, signada per una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament
complimentades.
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada a la D.T., és
necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres
característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les
provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor
que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més
gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega
superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. Si no fos possible extreure
provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En el cas que la
resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra
amb reserves, previ assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han
de realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent
les mesures de seguretat necessàries. La D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a l’enderroc o reforç, una limitació de les
càrregues d’ús.
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin
les limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció.
Si el formigó no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa informació signada per una persona física. S’exigeix
aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en
obres sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques
d’exposició que estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra.
Verificació
Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles en els elements ja
formigonats
Amidament i abonament
m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima
indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució per la D.F., instruccions per
escrit, en les que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà
obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu
del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments
especials, segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.).

Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, l’amidament
correspondrà als Kg reals col·locats a l’obra. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix
d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per
kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar
el doblec i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc.
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de
material corresponents a retalls i empalmaments.
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T.
1.3 Encofrats
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total enduriment o fraguat.
Els elements per encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades,
membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic
i els prefabricats de metall-fusta.
Components
Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, diagonals
d’apuntalament, productes desencofrants.
Execució
Condicions prèvies
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense
l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser
suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals
d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del
formigó. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el
moment de desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat
del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. Els
filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de
col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions,
cantells trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els
motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes
exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. La D.F. podrà
autoritzar la utilització de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves
característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments,
etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de
més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi
una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
Fases d’execució
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En elements verticals, per
a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es replantejaran les línies
de posició de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència.
Muntatge i col·locació dels elem ents de l'encofra. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar
degudament travats en tots dos sentits. Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que
no assentaran. Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i
permetre finalment un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la
rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels
encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
Pintat de les su perfícies interiors de l'encofrat am b un p roducte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant
abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser
suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts
Col·locació dels dispositius de subjecció i trava.
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. Les superfícies de
l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització
de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el
període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui.
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar
la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
Desmuntatge i retirada de l'enco frat i de tot el m aterial auxiliar, la partida inclo u totes les operacions de m untatge i desm untatge de
l'encofrat. Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació
de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per
a treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha
de portar marcada l'alçària per a formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment
normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels

set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors quan ho consideri oportú. No s'han de reblir els
cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F.
Control i acceptació
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó.
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva col·locació, així com les
operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat,
com els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat.
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per l'execució del
formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons.
2 ESTRUCTURES D’ACER
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei,
inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o
calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a
les influències previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la
resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI ,
seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades,
corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB
HS 1, DB HE 1.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNEEN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.
Components
Perfils i xapes d’acer laminat en calent
Perfils foradats d’acer laminat en calent
Perfils i plaques conformats en fred
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana.
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència
Soldadures
Cordons i cables
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.
Característiques tècniques mínimes
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i
xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle.
Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD,
U, C , Z, o Omega.
Cargols, fe melles i volanderes ordinàries, calibrats o d ’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu
diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3).
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² .
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200
kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor.
Materials de pro tecció i/o recobrim ent p er a la previsió de la corrosió de l ’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 10901:1997
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament.
Control i acceptació
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui
així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3).
Execució
Condicions prèvies
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar
disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició
dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el
muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a
cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular
la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.
Condicions de manipulació i emmagatzematge
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir
deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua.
Fases d’execució
Preparació de la zona de treball
Replanteig i marcat d’eixos
Col.locació i fixació provisional de la peça
Aplomat i nivellació definitius

Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en
tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han
d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures,
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir
osques.
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin
dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que
sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm,
la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La
utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols
pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final,
començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada.
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i
no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer
són: galvanització i pintura. En el procés de galva nització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent
àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen
els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar
una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de
difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la
inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid.
Toleràncies d ’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ±
5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per
edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i
e2 <= 5mm.
Control i acceptació
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4).
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5).
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions
amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm,
Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.
Amidament i abonament
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F.
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa
vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i suporten les
sol·licitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i
aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les
influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de
fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88.
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165;
11/07/90.
3.1 Ceràmica
Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs resistents i de
trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maó no vist).
Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes.
Components
Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat
Característiques tècniques mínimes
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció,
RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència
característica a la compressió de les fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4.
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut
de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la
recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes,
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons
CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió

del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F
punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.
Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa desplegada galvanitzada i ancoratges
d’acer galvanitzat.
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, aigua, calç, àrids,
morters i maons. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada
segons CTE DB SE-F taula 3.3.
Execució
Condicions prèvies
Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran a cada cantó de la planta
una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires,
donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes.
Els maons s'humitejaran per aspersió o immersió abans de la seva col·locació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les parts
recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i
calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter; Si ha
gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones danyades, si la
gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el recentment construït; Fins que les fàbriques no estiguin
estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades.
Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions físiques i químiques
definides al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de morter. Els junts horitzontals han
d’estar matats per la part superior. L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. Les peces per col·locar han de tenir la
humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de col·locar enllardades i s’han d’assentar
sobre un llit de morter. Els maons un cop col·locats no es poden moure. Per corregir la posició s’ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a
col·locar. S’ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que es
facin amb màquina. Durant la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si
l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haurà d'omplir les juntes, junt
horitzontal i nafres totalment. Si després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà el morter. Els murs haurien
de mantenir-se nets durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. S'haurien de deixar les
lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos
possible es deixarà formant alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o
realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es protegiran de les humitats degudes al contacte amb el terreny col·locant drenatges
perimetrals i barreres impermeables segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire,
s'aixecarà primer el tancament exterior i es preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així mateix
s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de maó
enllaçaran amb els forjats mitjançant cadenes de formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat
entrarà a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatació per a
evitar la fissuració produïda per la retracció dels morters i per variacions higrotèrmiques.
Fases d’execució
Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de col·locar a trencajunts. No hi
poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres parets. El nombre de peces que
traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals
d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han
d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.
Parets de totxan a. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves han d’estar formades
amb maons calats de la mateixa modulació.
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la volta. Si l'arc és de
dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar desplaçades de les del
senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de
pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats
perpendicularment a la corba de l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser
constant a l'intradós i a l'extradós. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es
poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el
primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les
rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i
uniforme
Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. Quan la volta és de
maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Quan la volta és de plec de llibre els maons
han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus,
i els junts normals a les directrius han de ser a trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata
de fondària >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades
de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que
hi hagi una capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta. Les
interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus. L'intradós ha
d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. S'ha de fer sense
interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en arestes i trobades; la resta
s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i
estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de
descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.
Llindes. La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els extrems de la llinda
s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargària de l'encastament: >= 15 cm.
Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La col·locació s'ha de
realitzar sense que les peces rebin cops.
Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. Sempre
que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, permetent-se únicament regates verticals o de pendent no inferior a
70 º, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores
mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura.

Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, protecció de la
fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 8.
Amidament i abonament
m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades,
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1 m².
3.2 Mamposteria
Formació de paret amb pedra. Tipus de pedra : carejada, adobada, sense acabat, carreu i es poden col·locar en sec i amb morter.
Components
Pedra i morter.
Execució
Condicions prèvies
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. S'ha de treballar a una
temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i s'ha de protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges. L'obra s'ha
d'aixecar, si és possible, per filades senceres. La paret s'ha d'aixecar en tot el seu gruix alhora. Si les pedres no tenen la fondària de la
paret, aquesta s'ha de travar com a mínim amb un 30% de les pedres, col·locant-les de través.
Fases d’execució
Replanteig.
Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
Neteja i preparació del llit d’assentament.
Col·locació de le s pedres. La paret ha d'estar aplomada. Ha de ser estable i resistent. La paret ha d'estar travada en els cantons amb
altres parets. No hi ha d'haver fissures. Les cantonades, brancals i traves han d'estar fetes amb carreus travats en les dues direccions
alternativament. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb
una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de
formigó armat. El color de la paret ha de tenir una tonalitat uniforme. No han de coincidir més de tres pedres diferents en un vèrtex.
Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament.
Els junts han d'estar plens de morter. Toleràncies d’execució. Gruix de la paret: ± 20 mm. Aplomat: ± 20 mm/planta.
Paret de pe dra carejada. Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les cares vistes han de ser poligonals. Els junts
cal que quedin enrasats, si la D.F. no fixa cap altra condició.
Pedres col·locades en sec. Les pedres s’han d’assentar sobre superfícies horitzontals, sense morter. S’admet la col·locació de falques de
pedra a la part interior de la paret i la utilització de fang.
Pedres col·locades amb morter. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al
morter. Les peces s’han de col·locar sobre un llit de morter.
Amidament i abonament
m³ de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m² com a
màxim, no es dedueixen; de 2,00 m² fins a 4,00 m² com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m² en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots
els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.
SISTEMA ENVOLVENT
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir la suficient resistència al foc
segons la normativa del CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura, prenent els valors de les diferents accions i coeficients els
obtinguts al DB-SE. Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993.
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència en front al foc. RD 312/2005.
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI.
Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82.
Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de locals i edificis.

Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79.
Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79.
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004.
UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos.
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación

1.1 Pintures ignífugues intumescents
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistència i estabilitat al foc de
l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra.
Execució

Condicions prèvies
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Ha de tenir el color, la brillantor i la
textura uniformes. En el revestiment no ha d'haver-hi fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir completament totes les parts
descobertes dels perfils, inclòs les no accessibles. S'han d'aturar els treballs quan es donguin les següents condicions : les temperatures
inferiors a 5°C o superiors a 30°C, la humitat relativa de l'aire > 60%, la velocitat del vent > 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els
treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. No es pot pintar sobre
suports molt freds ni sobreescalfats.
Fases d’execució
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és necessari, amb aplicació de les capes d'imprimació, de protecció o
de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat. El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir
d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la D.F. Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera s'ha
d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de
pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva
conseqüent expansió en cas d'incendi. La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. Ha de tenir
una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola.
Control i acceptació
Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat.

Per cel ras sup ort mitjançant e ntramat de perfil s. Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el
perímetre. Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a
junts. Si degut a irregularitats de la paret, queden espais entre ella i la placa s'haurà reomplir prèviament amb llana de roca. S'han de
col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. Separació entre punts de suspensió: 
1250 mm. Separació entre cargols i extrem de la placa:  15 mm. Fletxa màxima dels perfils de l'entramat:  1/360 de la llum. Toleràncies
generals d'execució: Alineació dels perfils: ± 2 mm/2 m.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor,
fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser rígids, semirígids, flexibles, granulars,
pulverulents o pastosos.

Amidament i abonament
m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T.
1.2 Morters
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals.

Normes d’aplicació

Components
Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estès sobre elements superficials amb mitjans manuals.
Revestiment aïllant de 2 a 5 cm de gruix amb morter de ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements superficials o lineals.

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica.
DB HR, Protecció enfront del soroll.
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.

Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. A la superfície
seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes . S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. S'han de picar els elements no rugosos
per tal d'afavorir l'adherència del morter. La temperatura de treball ha de ser  5°C. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés
d'adormiment. S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu enduriment. No s'han d'afegir
additius al producte preparat.
Fases d’execució
Aïllament estès amb mitjans manuals. Neteja i preparació del suport, estesa del material. La superfície del revestiment ha de quedar llisa,
amb la planor i l'aplomat previstos. Toleràncies d'execució: Planor: ± 10 mm/2 m, Aplomat: ± 10 mm/3m.
Aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en varies capes, curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit al
suport. L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós. Toleràncies d'execució: per gruix de 2 a 5cm entre –2 a
+15 mm.

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002.
Llei del soroll. Ley 37/2003.
Contaminació acústica. RD 1513/2005.
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
1.3 Plaques
Revestiments realitzats amb plaques de silicat càlcic, per a la protecció contra el foc de sostres i elements estructurals, com sostres i
biguetes de fusta, sostre de formigó, sostre de formigó i xapa d’acer col·laborant, bigues i pilars de fusta, i bigues i pilars metàl·lics.
També es poden utilitzar en cel ras, suportades per un entramat de perfils suspesos mitjançant barres regulables. El sistema sustentant de
les plaques pot ser fix o desmuntable.
Execució
Condicions prèvies
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. En el revestiment acabat
no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables. La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions,
etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser
la correcta. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
Per cel ras. Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni
tacades. Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant filferros galvanitzats i estopa
enguixada.
Fases d’execució
Revestiment de sostre de fusta. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim, fixades directament a la fusta
mitjançant grapes o cargols. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de llana de roca al sostre. Fixació de les tires de
silicat càlcic a les biguetes. Col·locació de les plaques. Si es col·loca una segona capa de plaques, la junta d'aquestes no coincidirà amb
la primera capa, i es fixarà d'igual manera que la primera capa, atravessant-la fins arribar a la fusta. Segellat dels junts.
Revestiment de sostre de formigó. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de les plaques. Les plaques poden instal·larse sobre l'encofrat a l'hora de formigonar, quedant la placa com encofrat perdut. S'utilitzaran cargols o tires de placa de silicat càlcic per
complementar la subjecció. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic expansiu directament sobre el formigó.
Segellat dels junts.
Revestiment de sostre de xapa col·laborant. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim. Preparació de les
plaques (talls, forats, etc.). Fixació de les tires de silicat càlcic a la xapa. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac
metàl·lic expansiu. Col·locació de les plaques. Segellat dels junts .
Revestiment de bigues i pilars. Preparació de les plaques (talls, fortas, ...) El gruix de les plaques de silicat càlcic es calcularà en funció del
factor forma del perfil i aplicant les taules subministrades pel fabricant. Preparació de peces rigiditzadores, si és el cas. Quan els perfils
tinguin una alçària superior a 600mm es col·locarà una peça rigiditzadora de 100mm d’amplària. Col·locació de les plaques. La fixació de
les plaques es realitzarà mitjançant grapes o cargols i tacs d’acer. Separació entre punts de fixació: Distància entre cargols: 200mm,
Distància del cargol a l’extrem de la placa: 50mm, Distància entre grapes:100mm, Distància de la grapa a l’extrem de la placa: 20mm.
Segellat dels junts.

2.1 Rígids, semirígids i flexibles
Components
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants, aïllants
semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial,
poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix
d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives)
Característiques tècniques mínimes
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. L'aïllament
tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i
accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es
puguin desmuntar aquelles.
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures
en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro
aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro
aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de
vidre i suro aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que
uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic.
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior.
Control i acceptació
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa
o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat
aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en
formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.

Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. El
suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o
d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.
Fases d’execució
Preparació de l'element (retalls, etc...)
Neteja i prepara ció del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als
connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades no adherides, s'han de
prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper
kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica,
làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper
kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de
ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.
Col·locació de l'element
Plaques col·locades amb adhesi u, oxiasfal t, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols,
greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per
a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base
del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior.
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts
seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com
a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla a
pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment
recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una
superfície plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques:  6 mm.
Encavalcament de la malla:  10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm.
Control i acceptació
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de
l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de
l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o
de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués.
Amidament i abonament
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries.
ml de camises aïllants.

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMA PARTICIONS

1 ENVANS
Paret sense missió portant.
1.1 Envans de blocs de formigó
Envà de blocs de formigó amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, d'altura no major de 9m, que pot anar, o no,
reforçat amb armadura.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88.
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165;
11/07/90.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Bloc de formigó, morter, formigó armat i revestiment interior.
Característiques tècniques mínimes
Blocs de form igó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel seu índex de
massís (buit o massís), acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 o R10), ve definida per la

resistència del bloc a la compressió; d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat d'absorbir aigua. Els blocs per a
revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i han de presentar una teixidura superficial adequada per a facilitar l'adherència del
possible revestiment. Els blocs a cara vista haurien de presentar en les seves cares exteriors una coloració homogènia i una textura
uniforme, no havent d'oferir en aquestes cares coqueres, escrostonaments o escantellaments. Els materials emprats en la fabricació dels
blocs de formigó (ciments, aigua, additius, àrids, formigó), compliran amb les normes UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció
EHE. Les característiques d'aspecte, geomètriques, físiques, mecàniques, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels blocs de
formigó compliran l'especificat a les normes UNE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques
físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o
igual a 6 N/mm² .
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92.
Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de
matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra
banda , el ciment utilitzat complirà les exigències quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb
la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que, l'additiu, agregat en les proporcions i condicions
previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades, (envasades o a orri) en sec per a morters duran el nom del
fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus.
La resistència a compressió del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Així mateix, la dosificació seguirà
l'establert a la Norma DB SE-F, quant a parts en volum dels seus components.
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE.
Revestiment interior. Podrà ser d’enguixat i arrebossat de guix, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, revestiment
interior, Ciments. Aigua, Calç, Àrids i Morters. Quan els blocs subministrats estiguin emparats per un segell de qualitat oficialment
reconegut per l'Administració, la direcció d'obra podrà simplificar el procés de control de recepció a comprovar que els blocs arriben en
bon estat i el material estigui identificat amb l'establert en l'apartat 5.2 del “Plego de prescripcions tècniques generals per a la recepció de
blocs de formigó en les obres de construcció” RB-90.
Execució
Condicions prèvies
Anivellament de l'arrencada del mur i neteja, si fos necessari, de la superfície de suport. Replanteig previ. Es col·locarà a cada cantó de la
planta una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les
mires. Es marcaran les diferents alçades, i s'elevaran d'una a una les diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Es
realitzaran els esquerdejats interiors transcorreguts 45 dies després d'acabar la fàbrica per a evitar fissuracions per retracció del morter de
les juntes. No s'ompliran les juntes horitzontals en tot el gruix del bloc. S'evitaran caigudes de morter tant en l'interior dels blocs com en la
cambra del trasdossat.
Fases d’execució
En envans am b murs ordinaris (altura m enor de 3,50 m). En els blocs s'humitejarà únicament la superfície del bloc en contacte amb el
morter, per filades a nivell, excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una
fàbrica hagin d'aixecar-se en diferents períodes. La que s'executi primer es deixarà esgraonada, si no fos possible, es deixarà formant
alternativament entrants i sortints. No s'utilitzaran peces menors de mig bloc. Les filades intermitges es col·locaran amb les seves juntes
verticals alternades, estenent-se el morter sobre la superfície massissa del seient del bloc, quedant les juntes horitzontals sempre
enrasades. L'última filada estarà formada amb blocs de coronació, amb el fons cec en la seva part superior, per rebre el formigó de la
cadena d'enllaç. Aquest tipus de peça s'utilitzarà també en l'execució de les llindes. Aquestes es realitzaran col·locant les peces sobre un
sotapont i es rebran entre si amb el mateix morter utilitzat en la resta de l'envà deixant lliure la canal de les peces per a la col·locació
d'armadures i abocament del formigó. Es conservaran, mentre s'executi la fàbrica, els ploms i nivells de forma que el parament resulti amb
totes les juntes alineades i a nivell. Es suspendrà l'execució de la fàbrica en temps plujós o de gelades. El guarit del formigó en llindes es
realitzarà regant-les durant un mínim de 7 dies.
En envans amb murs esvelts (altura compresa entre 3,50 m i 9 m). Cada 5 blocs es disposarà un suport de formigó armat, de dimensions
igual al gruix de l'envà. Cada 5 filades, immediatament damunt de la filada de bloc, es col·locarà una peça de llinda, i es rebrà a l'última
filada de bloc amb morter, deixant lliure la canal de la peça per a la col·locació d'armadura i abocament de formigó, vigilant que al
compactar el formigó, quedin correctament farcits els buits. Es disposarà, a l'última filada de la fàbrica com a enllaç unilateral del forjat, un
cèrcol (encadenat) de formigó armat. Es suspendrà l'execució de la fàbrica en temps plujós o de gelades.
Acabats. Es recolliran les rebaves de morter, en l'assentament del bloc i s'estrenyeran contra la junta, procurant que aquesta quedi
totalment plena, en murs de bloc per a revestir. Es vigilarà el rejuntat dels murs de bloc cara-vista.
Control i acceptació
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor.
Amidament i abonament
m² d'envà de bloc de formigó, rebut amb morter de ciment, amb encadenats o no de formigó armat cada 5 filades i reomplert amb formigó
armat cada 5 blocs. Fins i tot replanteig, aplomat i anivellat, cort, preparació i col·locació de les armadures, abocament i compactat del
formigó i part proporcional de minvaments despuntis, solapes, trencaments i neteja.
1.2 Envans de vidre
Envà de peces de vidre translúcid, senzilles o dobles, preses amb nervis de morter armat o bé mitjançant juntes i bastidor de PVC, etc...
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
UNE.
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

Components
Peces de vidre translúcid o en motlle, armadures, morter, replè elàstic, material segellat, bastidor i recolzament inferior.
Característiques tècniques mínimes
Peces de vidre translúcid o m odelats. Podran ser: senzilles, consten d'un sol element massís que ha estat constituït en el motlle; dobles,
formades per dos elements independents que, soldats entre si, donen lloc a una sola peça amb cambra d'aire. Les dimensions màximes
d'utilització i la seva aplicació en envans buits, massissos o lluernaris trepitjables seguirà les recomanacions fixades en la normativa
corresponent. Les propietats físiques (acústiques, tèrmiques i de resistència al foc) de les peces de vidre translúcid seran: Modelats
senzills: 30 dBA, 4,50 kcal/h. m2 ºC, paraflames de 1,50 a 2 h. Modelats dobles: 35 dBA, 3 kcal/h. m2 ºC, paraflames de 2 h.
Armadures. Les armadures dels nervis de morter seran d'acer B 400 S.
Morter. La dosificació del morter dels nervis serà de 1 volum de ciment tipus I o II, categoria 35 i 3 volums de sorra de riu rentada. El
ciment utilitzat en el morter dels nervis complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques
que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-97.
Reomplert elàstic. El reomplert elàstic de la junta perimetral serà de fibra de vidre associada a asfalts o breas d'alt punt de fusió, viscositat
elevada a altes temperatures, reduït coeficient de dilatació, plasticitat a baixes temperatures, inalterable enfront d'agents atmosfèrics i de
bona adherència al formigó. Així mateix serà inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC. Aquestes característiques no variaran
essencialment en un període inferior a 10 anys des de la seva aplicació.
Material de segellat. El material de segellat haurà de ser de naturalesa imputrescible i impermeable.
Bastidor. En cas que les peces de vidre vagin preses amb bastidor. El bastidor i els perfils junta seran de PVC rígid. Els tascons seran de
fusta, secció rectangular de gruixos variables de 5 a 10 mm.
Suport inferior. Es col·locarà cartró asfàltic de 0,30 cm de gruix en el suport inferior abans de començar l'execució del panell.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Ciments, Aigua, Àrids,
Morters, Peces de vidre translúcid o modelats i Armadures per a formigons.
Execució
Condicions prèvies
Preparació del buit de l'obra a les mesures previstes per a rebre el bastidor de PVC. Es col·locarà cartró asfàltic en el suport inferior abans
de començar l'execució del pany. Es treballarà a una temperatura ambient que oscil·larà entre els 5 °C i els 40 °C i protegint l'obra que
s'executa de l'acció de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h. L'envà serà estanc i la seva col·locació eliminarà la possibilitat que
pugui arribar a sotmetre's a alguna tensió estructural. Serà independent de la resta, mitjançant una junta de dilatació perimetral.
Fases d’execució
Les juntes de dilatació i d'estanquitat estaran segellades i farcides de material elàstic. En cas que les peces de vidre vagin preses a mb
bastidor: el bastidor es fixarà a obra de manera que quedi aplomat i anivellat. Els modelats de l'última fila aniran encunyats en la seva part
superior. L'últim modelat s'encunyarà en la part superior i en la vertical.
Acabats. En cas que les peces de vidre vagin preses amb bastidor, per al repàs de les juntes, s'utilitzarà un material de segellat.
Control i acceptació
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols
següents: gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor.
Amidament i abonament
m2 de la superfície total executada, compresa entre els elements de sustentació. Fins i tot execució dels nervis de morter, encunyat i
segellat, amb o sense bastidor.

1.3 Envans prefabricats
1.3.1 Plaques de guix i escaiola
Tancament de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola encadellats i units amb adhesius en base d'escaiola, que constitueïxen
particions interiors.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88.
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165;
11/07/90.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Plaques o panells prefabricats, adhesiu, banda a l’arrencada, material de juntes ,remat de juntes, escaiola.
Característiques tècniques mínimes

Plaques o panells prefabricats. Seran encadellats vertical o horitzontalment segons es tracti de panells (altura 360 cm) o plaques (altura
= 50 ±0,20 cm), de parament llis, podent ser massissos o alleugerits mitjançant perforacions horitzontals o verticals, fabricats amb guix de
prefabricats,(YP), o escaiola (I-30 i I-35) i, en ocasions, amb afegits de fibra de vidre i altres additius per a millorar la seva resistència i
disminuir la seva fragilitat. En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallats amb
facilitat.
Adhesiu per a les unions. Serà de cola en base d'escaiola.
Banda en l'arrencada. Podrà ser de suro o de poliestirè expandit (tipus IV o V).
Material de juntes. Serà de poliestirè expandit (tipus I o II)
Rematada de juntes. Mitjançant malla de fibra de vidre.
Escaiola. Complirà les condicions especificades en el Plec de Condicions corresponents.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de guix i escaiola,
Guixos i Escaioles.
Execució
Condicions prèvies
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques en cantons, trobades, i al llarg de la
partició cada 2-3 m. En cas de plaques de guix, s'executarà un sòcol de maó o s'anivellarà el sòl per a enganxar una banda elàstica que
rebi les plaques o panells. S'aïllaran les canonades i els radiadors per a evitar condensacions. Les regates per a fontaneria i electricitat no
seran superiors a un terç de el gruix de la partició. Les trobades de les particions amb altres tancaments es faran mitjançant una regata
suficient en els mateixos per a rebre les plaques i banda de poliestirè per a realitzar la junta. Les finestres duran juntes perimetrals, els
cèrcols no recolzaran en la part exterior d'escaiola.
Fases d’execució
Replanteig i neteja de la base . L'envà ha de ser estable, pla i aplomat. En qualsevol punt ha de ser resistent a una força normal de
penetració de 100 kg i a una energia d'impacte de 12 kg x m, sense que es produeixi deformació aparent.
Col·locació de les guies.
Muntatge de les plaques, unides am b adhesiu. Les plaques han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. Entre
l'última filada i el sostre o l'element estructural superior sense enguixar, ha d'haver-hi una tira de poliestirè i un espai que s'ha d'haver
reblert amb escaiola, al cap de 24 h. Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. En els punts on sigui previsible l'aparició
d'esquerdes, cal que es col·loqui una malla de fibra de vidre revestida de PVC.
Formació de les trobades amb altres elements constructius. La trobada amb d'altres elements i l'assentament en el terra s'ha de fer amb
una tira de suro encolada. Les obertures de més d'1 m d'amplària han de portar una llinda resistent. La testa de les plaques que s'acordin
amb qualsevol altre element ha de tenir l'acabat de fàbrica.
Allisat i enrasat dels junt. Els junts han de ser plens i sense rebaves.
Toleràncies d'execució: Planor: ± 5 mm/2 m; Aplomat: ± 5 mm; Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm.
Plaques. La primera filada es realitzarà amb plaques hidròfugues d'alçada més gran de 20 cm per a protegir la base de l'ascensió de
l'aigua per capil·laritat al fregar, i es col·locarà un sòcol. Sobre els cèrcols de les portes s’enganxarà una banda elàstica per a donar suport
les plaques. En buits d'ample més grans d’un m, els elements resistents es disposaran, amb lliurament mínim de 10 cm. Els panells es
col·locaran secs i bé tallats; la junta amb el sostre tindrà un gruix de 3 cm, que s'emplenarà 24 hores després d'haver realitzat les
particions dels pisos superiors. Prèviament s'haurà enganxat en el sostre una banda elàstica. Les juntes entre plaques tindran un gruix
màxim de 2 mm.
Panells. Una vegada encadellats tots els panells que conformen l'envà, s'aixecarà aquest ajustant-lo al forjat i emplenant la junta inferior
amb adhesiu, escaiola o guix. Quan pugui produir-se ascensió d'aigua per capil·laritat, es col·locarà una làmina impermeabilitzant que es
doblegarà i enganxarà a les cares laterals de l'envà, prèvia imprimació de la cara de seient. En els angles dels cèrcols i punts d'ancoratge
es deixaran buits de 10X10 cm emplenant-se amb pasta de guix, escaiola o cola semienduriment. La unió entre envans es farà plena
mitjançant adhesiu, estant planes i enrasades les superfícies de contacte
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat i es repassaran les juntes amb escaiola.
Control i acceptació
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor.
Amidament i abonament
m² de d'envà de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola, llest per a pintar. Fins i tot replanteig, preparació, cort i col·locació de
les plaques o panells, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i pas d'instal·lacions, acabat de juntes, part
proporcional de minvaments, trencaments, accessoris de fixació i neteja.
1.3.2 Plaques de cartró-guix
Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, amb entramat interior metàl·lic o de fusta, que constitueixen
particions interiors.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88.
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165;
11/07/90.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

Components
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes.
Característiques tècniques mínimes
Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima cel·lular de llana de roca o fibra de vidre, dues plaques de cartró-guix
encolades a l'ànima cel·lular, de guix de prefabricats (YP), folrades amb cartró. El guix podrà ser hidrofugat (si la partició pertany a un
nucli humit) o amb additius que li confereixen duresa, resistència al foc, etc... En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats,
deformacions o asprors i admetran ser tallades amb facilitat.
Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons de fusta o perfils d'acer galvanitzat (perfils
en O, muntants en C, mestres, angulars, etc...). A més contaran amb una sèrie d'accessoris com encreuament entre perfils, etc... La
fixació perfil - perfil o placa – perfil es realitzarà mitjançant cargols d'acer o suports elàstics per a millorar l'aïllament acústic.
Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al reomplert de juntes entre panells.
Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons (cantoneres).
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de cartró-guix,
guixos i escaioles, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta.
Execució
Condicions prèvies
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques a cantonades, trobades, i al llarg de
la partició cada 2-3 m. Tots els elements singulars que puguin afectar a l'execució com, juntes de dilatació, buits, etc... haurien d'estar
replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es col·locarà un llata-guia de longitud i ample igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant
claus o cargols. Així mateix es col·locaran llistons en el sostre i laterals de l'envà, quedant anivellats i aplomats. En cas d'entramat amb
perfilaria metàl·lica, s'interposarà una banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les unions entre panells es col·locarà cinta
perforada sobre el reomplert de les juntes, es rejuntarà amb nova pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la superfície. En les unions
d'envans amb altres elements, es col·locarà paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de l'entramat ha de ser estable i
indeformable. Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de
suportar. Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria.
Fases d’execució
Replanteig dels perfils.
Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre.
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc...). La longitud
dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir. La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de
pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal preveure el reforç de l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que
hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc...) Per a l'execució de les cantonades i trobades de
paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre la trobada per testa, comptant
però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. Queden expressament prohibides les trobades a biaix d’escaire
Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: ± 5 mm/3 m.
En cas d'ent ramat interior de f usta. Els panells es col·locaran encarrilant-los en el llistó del forjat superior, interposant entre cada dos
panells un llistó quadrat. En els buits es col·locarà un pre-cèrcol de llistons quadrats de costat igual a l'ànima de l'envà. Els panells es
clavaran als llistons amb claus que travessin la placa sense trencar el cartró exterior. Una vegada muntat l'envà es taparan les juntes amb
un material de reomplert, cobrint-se després amb cinta protectora.
En cas d'entramat de fusteria metàl·lica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, arrencades d’envans i buits de portes o finestres.
En els buits, els muntants delimitaran els cèrcols i es col·locaran canals en les llindes de buits reforçant les unions amb muntants amb plec
de 20 cm de longitud.
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments.
Control i acceptació
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor.
Amidament i abonament
m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, sobre estructura galvanitzada autoportant, llest per a pintar. Fins i tot
replanteig, preparació, cort i col·locació de les plaques i estructura suport, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i
pas d'instal·lacions, acabat de juntes part proporcional de minvaments trencaments i accessoris de fixació i neteja.
2 MAMPARES
Element separador vertical i d’estructura lleugera, generalment fixat a l’obra. S’utilitza per a compartimentar espais.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SU, Seguretat d’Utilització; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

2.1 Acer
Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables sense funció estructural, fixes o mòbils constituïdes per una
estructura de perfils d'acer galvanitzat i un panell cec, envidrament o mixt, podent incloure portes o no.
Components
Estructura portant, perfils per a panells, tensors, perns, empanelat, tancament, perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material
similar, perfils d’acabat i material de segellat de junta.
Característiques tècniques
Estructura po rtant. Formada per perfils bàsics i complementaris verticals i horitzontals d'acer que formen un entramat desmuntable. Els
perfils aniran protegits contra l'oxidació mitjançant galvanització. Aniran proveïts d'orificis per a cargols de pressió i tindran un gruix mínim
d’1mm.

Perfils per a panells. Seran extrusionats d'aliatge lleuger d'alumini, els perfils vindran amb acabat anoditzat (gruix mínim 10 micres) o lacat
i tindran un gruix mínim de perfil de 1,50mm. Podran venir proveïts de perfils de cautxú sintètic per a subjecció del panell. Podrà quedar
vist o ocult.
Tensor. Serà d'acer protegit contra la corrosió.
Pern. Poden ser de diferents tipus: de llautó, d’alumini, d’acer inoxidable, etc... protegits contra la corrossió.
Panell. Constituït per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre l'armadura, podran ser opacs i estar formats per material
de base com ara: fibrociment, material plàstic, tauler aglomerat, etc..., o material de xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc..., també
material sintètic (PVC, revestiment melamínic, vinílic, etc…). L’acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc... Així
mateix podran ser de panells sandwich constituïts per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb ànima de llana de
roca o similar. També poden ser transparents o translúcids: vidres simples o dobles,(en aquest cas amb possibilitat de dur cortina de
llepis d'alumini o tela en la cambra interior), o bé vidres sintètics (metacrilat, etc...).
Tancament. En cas que el panell tingui envidraments o portes.
Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'instal·lacions.
Control i acceptació
Es realitzaran les corresponents comprovacions a l’identificació i assaigs dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Perfils d’alumini
anoditzat, Vidre i Escumes elastomèriques.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
Es replantejarà l'envà a col·locar. Es disposarà un perfil continu de cautxú o similar sobre l’enllosat, sostre o parament per a esmorteir les
vibracions i absorbir les toleràncies.
Fases d’execució
Es col·locaran els perfils verticals aplomats i lleugerament tibats contra un perfil de repartiment. Posteriorment es col·locaran anivellats els
horitzontals intermedis i es tibaran definitivament els verticals. El panell es col·locarà sobre el perfil amb interposició del perfil de cautxú
sintètic, quedant anivellat i aplomat. Les instal·lacions com electricitat, telefonia i antenes podran disposar-se per l'interior dels perfils de
l'entramat de la mampara. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb la llum a cobrir.
Acabats. El panell quedarà anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i resistents als impactes
horitzontals.
Control i acceptació
Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta.
Condicions de no acceptació automàtica: Error de replanteig. Col·locació de: perfil continu, tensor, fixació del panell i perns. Nombre i tipus
distint de l'especificat.
Amidament i abonament
m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'acer galvanitzat i panell o envidrament. Fins i tot tall,
reparació i unions de perfils, fixació de ribets, patilles i ferramenta de pengi i seguretat, totalment col·locada i repàs final.

2.2 Aliatges lleugers
Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables sense funció estructural, fixes o mòbils constituïdes per una
estructura de perfils d'acer galvanitzat i un panell cec, envidrat o mixt, podent incloure portes o no.
Components
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar, estructura portant, perfils per panells, panells, tancament, perfils d’acabat,
peces d’encaix i subjecció i material de segellat de juntes.
Característiques tècniques mínimes
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar.
Estructura po rtant. Formada per perfils bàsics i complementaris verticals i horitzontals que formen un entramat desmuntable. Seran
extrusionats d'aliatge lleuger d'alumini: els perfils vindran amb acabat anoditzat (gruix mínim 15 micres) o lacat i tindran un gruix mínim de
perfil de 1,50mm.
Perfils per a panells. Tindran les mateixes característiques que els perfils de l'estructura portant.
Panell. Constituït per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre l'armadura, podran ser opacs i estar formats per material
de base com ara: fibrociment, material plàstic, tauler aglomerat, etc..., o material de xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc..., també
material sintètic (PVC, revestiment melamínic, vinílic, etc…). L’acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc... Així
mateix podran ser de panells sandwich constituïts per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb ànima de llana de
roca o similar. També poden ser transparents o translúcids: vidres simples o dobles,(en aquest cas amb possibilitat de dur cortina de
llepis d'alumini o tela en la cambra interior), o bé vidres sintètics (metacrilat, etc...).
Tancament. En cas que el panell tingui elements envidrats o portes.
Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'instal·lacions.
Peces d'acoblament i subjecció. Tensor, pern, clip de subjecció, seran d'acer inoxidable o protegit contra la corrosió.
Material de segellat de juntes.
Control i acceptació
Es realitzaran les corresponents comprovacions d’identificació i assaigs dels següents capítols: Perfils d'alumini anoditzat, Perfils laminats
i xapes, Taulers de fusta o suro, Vidre i Escumes elastomèriques.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
Es replantejarà l'envà a col·locar. Es disposarà un perfil continu sobre l’enrajolat, sostre o parament per a esmorteir les vibracions i
absorbir les toleràncies.
Fases d’execució

Es col·locaran primer els perfils bàsics horitzontals continus inferiors; posteriorment els verticals aplomats i lleugerament tibats. A
continuació es col·locaran anivellats els horitzontals intermedis i es tibarà definitivament els verticals. Es col·locarà el tensor entre el perfil
suport i el de repartiment. La seva tensió es graduarà mitjançant rosca o sistema equivalent. Es fixarà els perfils per a panells i els de
registre mitjançant clips. Es fixarà el perfil final mitjançant cargols de pressió. Es col·locaran els elements d'acoblament en les trobades
dels perfils bàsics horitzontals i verticals mitjançant cargols de pressió, quedant anivellats i aplomats. Es col·locarà el panell sobre el perfil
per a panell amb interposició del perfil continu de cautxú sintètic, quedant anivellat i aplomat. Les instal·lacions com electricitat, telefonia i
antenes podran disposar-se per l'interior dels perfils de l'entramat de la mampara. Les obertures duran una llinda resistent.
Acabats. El panell quedarà anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i resistents als impactes
horitzontals.
Control i acceptació
Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta.
Condicions de no acceptació automàtica són els següents: Replanteig. Col·locació de: perfil continu, perns, tensor, panell i perfil.
Amidament i abonament
m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'alumini anoditzat i panell o envidrament. Fins i tot tall,
preparació i unions de perfils, fixació de ribets, patilles i ferramenta, i seguretat.

3 FUSTERIES INTERIORS
Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents dependències. També
inclou el tancament d’armaris empotrats.

3.1 Portes de fusta
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica.
Escairada de fusta de pes específic  a 450kg/m3 i humitat 15%.
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament.
Protecció de pintura, lacat o vernís.
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc...
Característiques tècniques mínimes
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents.
Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments reglamentaris:
assaigs, distintius i marcatges CEE.
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant
angles rectes.
Execució
Condicions prèvies
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat mecànicament.
Fases d’execució
Presentació de la porta.
Col·locació de la ferramenta.
Fixació definitiva .
Neteja i protecció.
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. Posició de la
ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment:  0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4
cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: 3.
Control i acceptació
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla que no porti
tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Amidament i Abonament
m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, elements de connexió,
tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos.
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra segons
especificacions de la D.F.
3.2 Portes metàl·liques

Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
UNE.
UNE 85103:1991 EX. Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica.
Porta metàl·lica col·locada,
Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats o trapa metàl·lica practicable.
Característiques tècniques mínimes
Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents.
Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments reglamentaris:
Assaigs, distintius i marcatges CEE.
En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva.
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant
angles rectes.
Execució
Condicions prèvies
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. S'ha de
col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que
mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra.
Fases d’execució
Replanteig.
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.
Muntatge de les fulles mòbils.
Eliminació dels rigiditzadors.
Col·locació dels mecanismes i els tapajunts.
Neteja de tots els elements.
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm. Nivell previst: ± 5 mm. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 2 mm/m
Control i acceptació
Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. Distància entre ancoratges galvanitzats:  60
cm. Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  30 cm. Franquícia entre la fulla i el bastiment:  0,2 cm El bastiment ha d'estar ben
aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar
lliures. La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts
a la norma UNE 85103. Franquícia entre la fulla i el paviment:  0,2 cm,  0,4 cm.
Amidament i Abonament
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.
3.3 Portes tallafocs
Portes amb resistència al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les funcions d’integritat i aïllament tèrmic, portes de fulles
batents amb eix de gir vertical i portes de fulles corredisses.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SI; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
Classificació dels productes de la construcció i els elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc. R.D. 312/2005
UNE
UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, clasificación y características.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Porta de fusta o metàl·lica tallafocs amb reblert de material aïllant d’accionament manual o automàtic, bastiment de base, mecanismes i
accessoris.
Característiques tècniques mínimes
Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i per evacuació de més de 50persones. Per ocupants
habituals amb maneta o polsador, i per ocupants no habituals barra antipànic segons s’estableix en normes UNE-EN 179:2003 VC1, i
1125:2003 VC1.
Execució
Condicions prèvies

Durant el procés de col·locació s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la protecció contra els impactes i uns altres que mantinguin
l'escairat fins que el bastiment quedi ben travat. Mecanismes i accessoris. S'ha de col·locar sobre els forats i osques preparats a les fulles
de la porta. El muntatge s'ha de fer de manera que no es produeixi una pèrdua d'aïllament a la temperatura al voltant del pany, seguint les
instruccions tècniques del fabricant.
Fases d’execució
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.
Replanteig. En el forat de la situació dels elements d'ancoratge.
Fixació. Del bastiment, de les guies i col·locació del full.
Col·locació i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment.
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm, anivellament: ± 1 mm, aplomat: 3 mm (enfora)
Control i acceptació
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau. Ha de quedar fixat
a la fulla per mitjà de cargols.
Portes de fulles batents. El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació (en el cas de més de 50 persones o locals de risc mig i alt) i de manera
que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m (± 50
mm) El bastiment ha de quedar travat al parament amb platines d'ancoratge, 3 a cada muntant i al travesser, agafades amb morter. La
part inferior ha d'estar encastada un mínim de 3 cm en el paviment.
Portes de fulles corredisses. Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament manual, o inclinades
amb una pendent cap el punt mitjà de la porta  2%, en les d'accionament automàtic, i han de ser netes. Els mecanismes de rodament
han de ser autolubricants per tal de facilitar el desplaçament de les fulles. Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura
total de les fulles, sense disminuir l'amplària real de la via d'evacuació. Els perfils tallafocs del bastiment han d'estar travats al parament
pels tres costats, amb platines d'ancoratge a distàncies  60 cm. La guia ha de quedar sòlidament fixada al suport i en la posició indicada
en el plànol de muntatge.
Amidament i Abonament
ut amidada segons les especificacions de la D.T.
SUBSISTEMA PAVIMENTS
4 TÈCNICS
Formació de paviment sobrealçat i registrable, mitjançant peces col·locades sobre estructura metàl·lica amb suports regulables.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i
discontinuïtats en el paviment. CTE-DB HR, Protecció enfront del Soroll.
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE-EN 12825:2002. Pavimentos elevados registrables.
Components
Suports. Elements on es recolzen les peces del paviment, han de ser regulables en alçada.
Peces de paviment. Poden ser de materials variats, amb la condició que resisteixin la càrrega d’ús per la mida que tingui la peça.
Acabats de paviment. Si la peça ho requereix el paviment pot tenir a més a més un acabat.
Característiques tècniques mínimes
Suports. Mides, regulació en alçada, material.
Peces de paviment. Planor, mides, materials.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra tècnic.
Execució.
Condicions prèvies
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de resistir sense patir deformacions ni trencaments la càrrega deguda al seu ús,
segons la classificació del paviment en funció de la càrrega límit, definida en la taula 1 de la norma UNE-EN 12825. En el paviment no hi
ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials. Les peces han de quedar recolzades sobre
l'estructura i l'estructura ha de recolzar sobre els suports situats en els encreuaments de la quadrícula. Ha de formar una superfície plana i
ha d'estar al nivell previst. Ha de tenir el pendent especificat en la D.T. Ha de complir amb els requisits de càrrega dinàmica, conductivitat
electrostàtica i risc d'electrocució, definits a la UNE-EN 12825.
El replanteig dels suports i la col·locació de l'estructura metàl·lica, han de ser aprovats per la D.F. L'estructura no ha de perjudicar els
elements sobre els que es recolza.
Fases d’execució
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; replanteig dels suports; col·locació dels suports; col·locació de l'estructura;
col·locació de les peces del paviment; acabat del paviment, si es el cas.
Fletxa màxima del paviment sotmès a la càrrega de treball. Classe A: 2,5 mm, Classe B: 3,0 mm, Classe C: 4,0 mm.
Toleràncies d'execució. Planor: ± 6 mm/2 m, Nivell: ± 10 mm, Pendent: ± 0,5%.
Control i acceptació
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu,
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant

l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures.
SUBSISTEMA CEL RAS
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir l’alçada d’un local, i/o
augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar format per: plaques
d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàl·liques o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els
tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb
entramat vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult.
Normes d’aplicació
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003.
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics Protecció enfront
al soroll.
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 1312/1986.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

Components
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes entre planxes per a cel
ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures.
Característiques tècniques mínimes
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, etc... Les plaques
d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix
mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta,
amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de conglom erat de llana m ineral o altre material absorbent acústic.
Plaques de cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres veget als unides per un conglomerant, serà
incombustible i estarà tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, alumini, etc...
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim
10 micres), longitudinals i transversals.
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós extrems, perfils
metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant
pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat
fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada
d'acer galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada.
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada d'escaiola i fibres
vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de suspensió, i caragolam per a la subjecció de
les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a
pressió, etc..., podent quedar vist o ocult.
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola.
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles RY-85 .
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.
Estructura oculta de t ravada de l es plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb
creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer
galvanitzada.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques d'escaiola, Guixos,
Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.
Execució
Condicions prèvies
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o de cantell,
evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col·locació, evitant forçar-les
perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades sota forjat; les instal·lacions que hagin de
quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran
realitzat les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades, abans de
començar la col·locació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o
coure; Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els
nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels
mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà
de 10 cm.
Fases d’execució
Replanteig del nivell del cel ras.
Fixació dels tirants de filferro al sostre.
Col·locació de les plaques.
Segellat dels junts.
Sistema fix i entram at de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i suspensió dels perfils de la trama. Col·locació
de les plaques.

Sistema desm untable i su spensió am b barra ros cada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació dels perfils perimetrals,
entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques.
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. La
col·locació de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant les unions de les
planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de
fixacions metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim
0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria
secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació
amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes
fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes
de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre.
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la fixació i per l'extrem
inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es col·locaran
entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen
l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a
l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un
màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La
col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a
l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que les
plaques.
Control i acceptació
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per
cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals
sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol
tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà
la modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt
quedarà estable i indeformable.
Amidament i abonament
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, obertures  1 m2,
2
no es dedueixen; obertures > 1 m ; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
SUBSISTEMA REVESTIMENTS
1 ALICATATS
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces complementàries i especials,
entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència,
de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres
porcel·lànic o de gres premsat esmaltat.
Normes d’aplicació
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos.
Components
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.
Característiques tècniques mínimes
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres porcelànic, molt
baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a
alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment
no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec,
esmaltades.
Peces com plementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no
estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a
30 cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior a
2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat  0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de
tenir una resistència a la filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2.
Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de col·locació
en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per un conglomerant
hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser
convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes
adhesives) (D), constituïts per un conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius
orgànics; amb adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra sílice).
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines
sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost
de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un
material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres) abans de fer les junta plena.
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua
i Àrids.
Execució
Condicions prèvies
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el suport. En
qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es
col·locarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir
del nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar l'assolellament
directe i els corrents d'aire.

Fases d’execució
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima entre rajoles serà de
1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà
entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no
s'hagi produït la retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20250 m². Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent col·locats.
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als paraments
de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del
fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el
parament amb llana dentada.
Rajoles rebudes am b morter de cim ent. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport,
picant-los amb la paleta i col·locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada
de ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura,
aigua i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells.
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L100 mm ±0.6mm, L>100
mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm.
Control i acceptació
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura amb regla de 2
m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació.
Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits.
Juntes de m oviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no es cobreixen
d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample  5 mm).
Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: obertures 1,00 m², no es
dedueixen; obertures >1,00 m² i 2,00 m² , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.
2 ARREBOSSATS
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques,
fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus
següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus
d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o
paraments sense revestir, executat amb mestres.
Normes d’aplicació
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03.
Components
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat.
Característiques tècniques mínimes
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de
ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la
Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa.
També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut
d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua:
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència precisa.
Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i
additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra.
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o
anoditzat.
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i
Àrids.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el
parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en
els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar
eflorescències.
Fases d’execució
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter
contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final.
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix morter
a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i
arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància  150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa  1,1 cm.
Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final.
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat a
l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.

Arrebossats amb morter de cim ent: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà
afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3
mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm,
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra
gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de
morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat
amb m orter pre parat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la
superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb
morter preparat de resines sintètiques . S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La
superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats
petri, raspat o picat amb corró d'esponja.
Arrebossat amb m orter pre parat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons
el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la
pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats
per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les
especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a
executar. Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa
regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com
a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se
en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la
primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de
cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge
al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada.
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament
vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
Control i acceptació
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una
textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.
Amidament i abonament
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals:  2,00, no es
dedueixen; Entre > 2,00 m² i  4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals:  1,00
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.
3 ENGUIXATS
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del
qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona
vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no.
Normes d’aplicació
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE. 10/06/1985.
Components
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres.
Característiques tècniques mínimes
Guix gruixut (Y G). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a
flexotracció i treballabilitat.
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i
treballabilitat
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc...
Aigua.
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col·locades es realitzarà una mestra a cadascun
dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i
enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs
de portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres
forjats sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la
temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.
Fases d’execució
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres,
estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes
estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.
Acabats llis cat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una
d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues

operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat,
desprès de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.
Control i acceptació
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui
llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es
comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de
duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els
valors locals majors que 40.
Amidament i abonament
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat
del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures  4,00 m²,
no es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una
fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
4 APLACATS
Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial rebudes al suport
mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extradós replè amb morter o
no.
Components
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de segellat de juntes.
Característiques tècniques mínimes
Plaques de pedra natural o a rtificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i marbres, o de 40 mm
en cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El granit no estarà meteoritzat, ni presentarà
fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre serà homogeni i no presentarà masses terrosas.
Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats amb morter, cartutxos de
resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes mecànicament al suport regulables en tres
dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres materials amb menor resistència i comportament a
l'agressivitat ambiental que els d'acer inoxidable.
Sistema de fixació de l ’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, abraçant el cantell de les
peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un
pivot o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines de gruix mínim de 3 mm, ample de 30 mm i
profunditat de 25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecànicament al suport amb perforació de la placa.
Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors.
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm.
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques de pedra, Pel·lícula
anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i Morters.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li hauran practicat les
ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. Es realitzarà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a
assegurar la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic (sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i
s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid.
Amb tac d'expansió d'ús immediat.
Fases d’execució
Les plaques es col·locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva elevació. La subjecció es
confiarà exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament de les plaques. Si es reben els
ancoratges amb trauejats de morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els ancoratges es rebran en els orificis practicats
en els cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En cas de façanes ventiladas, els orificis que han de
practicar-se en l'aïllament per al muntatge dels ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix
aïllament o retallades del mateix adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció
d'espurnes bufadors de soldadura, etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes metàl·liques. Les fusteries, baranes i tot element
de subjecció aniran fixats sobre la fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de l'edifici es mantindran a l’aplacat. Es realitzarà
un extradosat amb morter de ciment en els sòcols i en les peces de major secció.
Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb extradossats de morter no es
disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter plàstic i elàstic de gruix mínim 6 mm.
Control i acceptació
Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis.
Es comprovaran les característiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la distància entre els mateixos.
Comprovació de l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures  1,00
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i  2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 m², deducció 100%. Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
5 PINTATS
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector.
Normes d’aplicació

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer.
Components
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra.
Característiques tècniques mínimes
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris,
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc...
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al
tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la
pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos,
pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc,
resines sintètiques, etc...).
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura.
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin
pols o deixin partícules en suspensió.
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.
Superfícies de guix, cim ent, ra m de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic;
s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin
dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport.
Superfícies de f usta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal
adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma
laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies.
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant
raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície.
Fases d’execució
Pintura al trem p. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat.
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans
d'acabat.
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és
sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix,
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una
mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat.
Control i acceptació
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició
(exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de
brutícia i òxid. Galvanització i materials no fe rris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació
selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc...
Amidament i abonament
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat
totalment acabat, i neteja final.
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL
1 CLIMATITZACIÓ
És la instal·lació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, el moviment i la
puresa de l’aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat.
Els sistemes possibles són els següents:
Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua.
Per la seva construcció: Partits o compactes.
Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes.
Per la seva disposició: Verticals o horitzontals.
Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra.
Mitjans: consoles, murals.
Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split).
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació.
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR Climatización. Aislamiento
térmico. Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos, UNE-EN 603351:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977.
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: Requisitos
básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales, UNE-EN 603352-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las bombas de calor eléctricas,
los acondicionadores de aire y los deshumidificadores.
Conductes:
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias.
Conductes metàl·lics:
UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica.
Soportes, UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción.
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:
UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire.
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977.
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad para plantas einstalaciones
frigoríficas. B.O.E.29; 03.02.78.
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. B.O.E.99;
25.04.81.
Reixes i difusors:
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
1.1 Generació
Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal·lació.
Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font energètica pot ser l’electricitat. A l’hivern el
sistema pot estar connectat a una caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que dóna suport a la bomba de calor o que n’anul·la el
seu funcionament a l’hivern.
Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica pot ser l’electricitat.
De coberta (roof-top): Es col·loca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire climatitzat al local.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament.
Control i acceptació
Bomba de calor: Dimensions i potència.
Refrigeradora: Dimensions i potència.
De coberta (roof-top): Dimensions i potència.
Execució
Bomba de calor, refrigeradora i de coberta.
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de
fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. Tots els materials que intervenen a la
instal·lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb
elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la
de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades
a les seves partides d'obra. La prova de servei ha d'estar feta. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica
del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra
de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes
que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les
dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i
pressió de servei.
Control i acceptació
Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de funcionament
elèctric, hidràulic i d’aigua.
Verificacions
Característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts
adequats. Posta en marxa de la instal·lació.
Amidament i abonament
ut de la bomba de calor i refrigeradora.
1.2 Transport

Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de l’aparell generador fins a l’aparell emissor.
Components
Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat.
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb protecció exterior de xapa si va per l’exterior.
Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors.
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Poden haver-hi: sondes de
temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament.
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni
deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat
i l'adherència amb les parets. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat,
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel
seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
Tubs: Poden anar superficials o col·locats en safata o espai específic per aquest ús. Els tubs han de ser accessibles. Les canonades
s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a
prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment evitar el contacte directe
amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >=
30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera
que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar
xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través
d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir
>= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer amb
accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes o cintes estanques. Cal preveure elements de lliure
dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats
aniran sota una beina de protecció.
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres
accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels tubs és exterior cal
protegir l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat.
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial seguint especificacions
de la D.F.
Control i acceptació
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció dels elements.
Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua.
Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de
canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament.

en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells
pels punts previstos pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells a les canonades han d'estar fetes de manera que entre la
canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per
tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat
interior i respectar la distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions d'instal·lació. El muntatge s'ha
de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.
Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes
que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les
dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i
pressió de servei.
Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei. No s'han de transmetre
esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes.
Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports
s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. Conductes metàl·lics.
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen,
fent-hi un doblec, a cada conducte. Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del
conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els
braços del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser
menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura. El suport del conducte ha de quedar
encastat a la paret o al sostre, segons quina sigui la seva situació. Dist. màx. suports verticals: per a conductes de fins a 2 m de perímetre:
<= 8 m, per a conductes de perímetre superior a 2 m: <= 4 m. Conductes de fibra m ineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes les
unions i tots els junts han d'estar segellats. La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les
unions han d'estar comprimides i a tocar. L’execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les
UNE’s vigents. També han de complir aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa
del plafó. El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada
peça que s'ha d'unir. El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans
de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. Tots els components que
conformen el conducte han de ser compatibles entre si. No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de
suport.
Reixes i difusors
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà
del marc collat amb visos o a pressió. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una
certa pressió. Ha de ser manipulable manualment. Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la
seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany
de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada
respecte la seva part inferior. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Abans de començar els treballs de
muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
Control i acceptació
Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de
funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de
pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament.

Amidament i abonament
ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements,
completament instal·lat i comprovat.
ut de la resta d’elements que conformen la instal·lació.

Verificacions
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. Característiques de
màquines i muntatge d’elements de control.
Conductes
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment
de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.
Reixes i difusors
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les
especificades al projecte.

1.3 Emissors
És l’element últim de la instal·lació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament de l’aparell o mitjançant conductes i
reixetes.

Amidament i abonament
ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors.
m² o ml, segons mides, dels conductes.

Tipus
De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras.
De consola: Es col·loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a mida.
Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica.
Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l’aire al lloc desitjat.
Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat.
Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte.
Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament.
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les característiques tècniques
dels aparells corresponen a les especificades al projecte.

2 VENTILACIÓ
És la instal·lació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici.

Verificacions
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure dilatacions, eficiència tèrmica i
funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.

Execució
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips han de quedar
fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls
als suports. Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han
de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar

Normes d’aplicació
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, Protecció enfront del soroll.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

Components
Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o conductes flexibles d’alumini, poliester, xapa
d’acer galvanitzat i plàstic.
Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte.
Airejadors: Elements que es col·loquen als elements constructius per permetre l’admissió o el pas de l’aire.
Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són aparells que forcen mecànicament la
ventilació interior d’un local.
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació.
Control i acceptació
Conductes i reixes: Dimensions i material.
Equips de ventilació: Dimensions i potència.
Execució
Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de ser rígides. Cada tram
entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte en cap lloc. El pas a través de sostres i
les unions entre els conductes s'han de fer de manera no rígida. El pas a través del forjat tindrà un marge perimetral de 2 cm que s’omplirà
amb aïllament tèrmic. La connexió entre el conducte principal i el secundari s'ha de fer amb una peça especial de derivació i ha de quedar
>= 2,20 m per sobre de la dependència per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar protegit per un paredó de totxana. Ha
de tenir l'alçària fixada en el projecte; si no s'especifica, ha de ser la determinada per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: replanteig: ± 10
mm, aplomat del conducte en una planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes d’extracció per a ventilació híbrida, les
peces han de col·locar-se tenint compte de l’aplomat, podent-se admetre una desviació de la vertical de fins a 15º amb transicions suaus;
els dos últims pisos no s'han de connectar al conducte principal, sinó que han de sortir directament a l'aspirador i l'alçària màxima de cada
conducte principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de ventilació. Les obertures d’extracció connectades a conductes
d’extracció han de tapar-se adequadament per a evitar l’entrada de runes o d’altres objectes als conductes fins que es col·loquin els
elements de protecció corresponents. El tall de les peces s'ha de fer amb una serra manual o mecànica, perpendicularment a l'eix i per
l'extrem contrari al de la valona de connexió. Quan les peces siguin de formigó en massa o ceràmiques, s’hauran de rebre amb morter de
ciment tipus M-5a (1:6), evitant la caiguda de restes de morter a l’interior del conducte i enrasant les juntes per totes dues cares.
Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat
sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment
de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de
funcionament. No han de contaminar l'aire que circula a través seu. Han d'estar formades per una xapa metàl·lica amb les aletes
estampades. No han de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La forma d’expressió de les
mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària.
Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les seves parts deformades ni
amb senyals d’haver estats sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Es deixaran col·locats protegits interior i
exteriorment per evitar el seu embrutiment. Si l’airejador disposa de qualsevol tipus de regulació, es comprovarà el seu correcte
funcionament.
Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la
tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar que el sentit de gir és el que li correspon. La distància entre el pla de la boca de
l'extractor i qualsevol obstacle ha de, com a mínim, ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega i acomplir
els requeriments indicats al CTE. L’aspirador híbrid o mecànic s’ha de col·locar aplomat i agafat al conducte d’extracció o al seu
revestiment. El sistema de ventilació mecànica ha de col·locar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements anti-vibratoris. Les
juntes i connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar l’entrada o sortida d’aire en aquest punts.
Control i acceptació
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat d’unió de conductes,
mesura d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament
davant la presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica.
Verificacions
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la de l’aparell. Comprovació del cabal d’extracció dels conductes.
Amidament i abonament
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces especials, amidada la llargària instal·lada
entre els eixos dels elements o dels punts a connectar.
ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc.
3 IL·LUMINACIÓ
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat
per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción
9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988.
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004.
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT.
Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004.
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de
projectors d’exterior.
UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

3.1 Interior
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum
emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció
de les llumeneres.
Components
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres podran
ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants...
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors.
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en
lúmens i l’índex de rendiment de color.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuaments amb altres
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes.
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.
Execució
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i
la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús
sigui temporal es col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les
especificacions del CTE.
Verificacions
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat
amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents.
Amidament i abonament
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de
difusors, gelosies o reixes.
3.2 Emergència
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que
puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i
mitjans de protecció existents.
Components
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència.
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell d’incandescència
existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada.
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades.
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs.
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment de la tensió
d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuament amb altres
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques
i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.
Execució
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i
la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics.
Verificacions
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en recorreguts
d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als
locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis.
La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida d’alimentació. Es
considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal.
Amidament i abonament

ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la bateria
d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material.
SUBSISTEMA SUBMINISTRES
1 AIGUA
Normes d’aplicació
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003.
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004.
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003.
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de
Catalunya). D 202/98.
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88.
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació
d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 0491:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE.
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998.
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les
instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques
complementaries. O 3.06.99.
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1.
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974.
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD
919/2006.

UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
1.1 Instal·lació interior
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de distribuir l’aigua
dins l’edifici fins al punt de consum.
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als requisits
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua.
Components
Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador.
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua.
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil.
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no
plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions.
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes
Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver comptador d’ACS
per a cada abonat.
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom.
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat.
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques.
Escalfador instantani d’ACS a gas:
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques.
Dipòsits acumuladors d’ACS.
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule.
Característiques tècniques mínimes.
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de
la normativa legal vigent.
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els següents llocs:

Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a ús domèstic i
abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués.
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel que fa a
cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum.
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m.
Control i acceptació
Comptadors: Cabal, diàmetre.
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.
Aïllaments: material i característiques físiques.
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material
Execució
Condicions prèvies
En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat,
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel
seu manteniment i conservació.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han
d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una
cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa
d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i
manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha
de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a
la D.T. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm.
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats
aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix
adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la
transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una
beina de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o
purga. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com
verticals, serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es col·locarà el passamur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la
xarxa absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la instal·lació; es faran tenint en compte el material i les seves
característiques físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços
mecànics. En el traçat de la instal·lació es col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la distància
recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en
l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en
els encreuaments. Per fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar
els extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut.
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i ferhi passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de
depuració bacteriològic i desprès rentar-la.
Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, condensacions o
corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de col·locar l’aïllament, s'ha de netejar la
superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva
col·locació no ha d’interferir la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura.
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes han de
quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu
suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta
ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell:
± 10 mm
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de la mida,
embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte. L'alçària de
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació.
Escalfador instantani i Term o elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de
diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que
l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu
antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites,
cal que siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la
prova d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar
l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la
connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una
vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar
uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.
Dipòsits i acum uladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instal·lació cal
replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de
quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en
el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de
ser roscades i amb el junt de material elàstic.
Control i acceptació
Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades com vistes.
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.

Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió).
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos).
Verificacions
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió
no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal exigit a la tº
fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº
a la xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.
Amidament i abonament
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament
instal·lat i comprovat.
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera.

SUBSISTEMA EVACUACIÓ
1 LÍQUIDS
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR,
Protecció enfront del soroll.
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006.
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas
UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de
polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según
norma UNE 127010:1995 EX.

UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965.
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.
Peces d'acer galvanitzat:
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002.

UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
Canal exterior d'acer galvanitzat:
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.
Sobre llit d'assentament de formigó:
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998.
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE
EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
1.1 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà
de ser sempre separativa en pluvials i negres.
Components
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons
sifònics.
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o
polipropilè.
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat.
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de
coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica.
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb
vàlvules d’aireació-ventilació.
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces
de ceràmica.

Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics.
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes.
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges.
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió
a la xarxa de sanejament.
Vàlvules antiretorn de seg uretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es
sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment.
Característiques tècniques mínimes.
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per
absorbir moviments.
Control i acceptació
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions.
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Tancaments hidràulics.
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell
sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus,
zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada
sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell
que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la
reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar
sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de
la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons
sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat
s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans
s'ha d'humitejar la superfície.
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal
no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir
una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en
contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les
característiques de l'element.
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha
de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams
muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia
entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per
mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de
subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer
seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el
sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es
protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10
plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de
desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2.
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no
s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis
direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa,
zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que
el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la
ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si
la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE.
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà
del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La
unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de
fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química.
Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha
de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar
col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible
amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han
d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600
cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc,
alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de
ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense
estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure,
castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament
entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte

amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament
ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució:
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ±
5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total.
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb
encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar
pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han
de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les
filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors
han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1
cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la
fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que
no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel
fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i
no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La
base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de
fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar
amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina
bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a
pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de
quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa
acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ±
5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de
l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la
reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el
bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé
produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el
bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides pel material.
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a
les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han
de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm.
Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa
sifònica ha de quedar cobert per la tapa.
Sistema de bo mbeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació
elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de
quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des
de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament
estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions
s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els
eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de
ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies
d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la
vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les
unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer
sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els
protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.
Control i acceptació
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels
canals, baixants i xarxa de ventilació.
Verificacions
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i
comprovació dels tancaments hidràulics.
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum.
Amidament i abonament
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa.
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules.

SUBSISTEMA TRANSPORT
1 ASCENSOR
Aparell elevador (elèctric o hidràulic), que es desplaça per cables, guies o qualsevol altre sistema, amb una inclinació superior a 15 graus,
destinat al transport de persones o mercaderies amb l’ajut d’una cabina accessible i equipada amb elements de comandament.

Normes d’aplicació
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors. RD 1314/1997.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI, Seguretat en cas d'incendi. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Codi d’accessibilitat de Catalunya. D135/1995.
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, REBT 2002. RD 842/2002.
UNE. UNE-EN 81-1:2001 Regles de seguretat per la construcció i instal·lació d’ascensors. Part 1: Ascensors elèctrics. UNE-EN 81-2:2001
Regles de seguretat per la construcció e instal·lació d’ascensors. Part 2: Ascensors hidràulics
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

Components
Cambra de maquinària amb grup tractor, limitador de velocitat i armari de maniobres i comandaments generals.
Recinte o buit amb cabina i tots els seus components, portes de planta, cables de suspensió i paracaigudes.
Fossa amb amortidors.
Instal·lació elèctrica, sistema de maniobres i memòries, senyalitzacions en plantes, dispositius de tancament, socors, comandaments.
Característiques mínimes
L’element de suport serà tot el buit tancat amb parets i sostre, la seva estructura suportarà totes les reaccions de la maquinària, fins i tot
en cas d’impacte. Els materials compliran les condicions de resistència al foc definides en el CTE DB- SI.
Aquest buit es destinarà exclusivament al servei de l’ascensor, sense canalitzacions, ventilacions ni instal·lacions tret de les pròpies pel
seu correcte funcionament.
Control i acceptació
Els materials i equips d’origen industrial acompliran les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les normes i disposicions
vigents, relatives a fabricació i control industrial.
Execució
Condicions prèvies
El buit, el fossar i la cambra de maquinària han d’estar completament acabats, seguint les condicions fixades per la D.T. i les instruccions
facilitades pel fabricant de cada un dels elements que formen la partida d’obra, tenint en compte si és elèctric o hidràulic.
Fases d’execució
Fixació de guies i cables de tracció en elevadors elèctrics.
Fixació de guies i pistó en elevadors d’impulsió hidràulica.
Col·locació d'amortidors de fossar; de contrapesos, en cas d’elevadors elèctrics; de portes d'accés de plantes; del grup tractor i
connexions elèctriques, amb dispositius anti vibratoris; del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques, en cas d’elevadors
elèctrics; del bastidor i cabina amb acabats; de portes de cabina; del limitador de velocitat a la part superior i paracaigudes a l’inferior de la
cabina; de la botonera de cabina i botoneres de pis, amb les corresponents connexions elèctriques; del selector de parades i connexions
elèctriques.
Prova de servei de la instal·lació. Es connectaran elèctricament el quadre de comandaments, la cabina i els comandaments exteriors, per
mitjà d’elements practicables. Es disposarà d’instal·lació fixa d’enllumenat al buit, de dispositiu de parada de l’ascensor al fossar, de presa
de corrent, d’enllumenat permanent de cabina i de presa de corrent independent a la cambra de maquinària. El dispositiu de socors
s’alimentarà independentment de la font de l’ascensor.
Toleràncies
Portes de cabina- tancament al buit: <= 12 cm; Portes de cabina- porta exterior: <= 15 cm; Element mòbil - tancament del buit:<= 3cm;
Entre els elements mòbils:<=5cm.
Control
i
acceptació
L'aparell ha de tenir instal·lats els components de seguretat següents: Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans . Dispositiu que
impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats (en cas de tall d'energia o d'avaria). Limitador de l'excés de
velocitat. Amortidors d'acumulació d'energia i de dissipació d’energia.No ha de ser possible activar la posada en moviment en el cas que la
càrrega superi el valor màxim admissible. Els ascensors ràpids han de tenir instal·lat un dispositiu de control i comandament de la
velocitat. Ha de tenir instal·lat un dispositiu que impedeixi el moviment de la cabina quan estigui oberta alguna de les portes dels replans i
que no permeti obrir les portes dels replans en el cas de que la cabina no estigui parada al replà corresponent. Els contrapesos han de
quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure a sobre d'aquesta. El dispositiu que ha d'impedir la caiguda
lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una
desacceleració perillosa per als ocupants. En cas de superar-se la temperatura màxima prevista pel fabricant en la cambra que allotja el
grup tractor, l'ascensor ha de finalitzar el moviment en curs, però no ha de respondre a cap nova ordre. Ha de preveure mitjans
d'evacuació de les persones retingudes en la cabina.
Amidament i abonament
ut Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.F.
Verificació
Comprovacions entre l’expedient tècnic presentat a l’òrgan competent i la instal·lació executada.
Es presentaran certificats d'homologació i proves d’equips i materials. S’exigirà l’autorització de posta en servei de l’òrgan competent.
2 MUNTACÀRREGUES
Aparells elevadors (elèctrics o hidràulics) que es desplacen entre guies verticals, o lleugerament inclinades, servint a nivells definits, dotats
d'un cambril amb dimensions que impedeixen l’accés de persones. Altura lliure del cambril: < 1,20m. Terra del cambril: < 60cm per sobre
del pis, cambril parat a nivell de servei.
Normes d’aplicació
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors. RD 1314/1997.
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Codi d’accessibilitat de Catalunya. D 135/1995.

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, REBT 2002. RD 842/2002.
UNE. UNE-EN 81-1:2001 Regles de seguretat per la construcció e instal·lació d’ascensors. Part 1: Ascensors elèctrics. UNE-EN 812:2001 Regles de seguretat per la construcció e instal·lació d’ascensors. Part 2: Ascensors hidràulics.

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

Components
Cambra de maquinària amb armari de maniobra, grup tractor, regulador de velocitat i selector de nivells.
Buit amb cambril amb armadura i contrapès, guies rígides i cablejat d’acer, limitador de recorregut, portes i paracaigudes.
Fossar amb amortidors.
Instal·lació elèctrica, sistema de maniobres i memòries, senyalització en plantes, dispositius de tancament, comandaments.
Característiques mínimes
L’element de suport serà tot el buit tancat amb parets i sostre, la seva estructura suportarà almenys una força horitzontal mínima de 30 kg
sense que es produeixi una deformació elàstica de 25mm.
Els materials compliran les condicions de resistència al foc definides en el CTE DB- SI, per al seu ús.
Aquest buit es destinarà exclusivament al servei de muntacàrregues, sense canalitzacions, ventilacions ni instal·lacions tret de les pròpies
pel seu correcte funcionament.
Control i acceptació
Els materials i equips d’origen industrial acompliran les condicions funcionals i de qualitat, que es fixen en les normes i disposicions
vigents, relatives a fabricació i control industrial.
Execució
Condicions prèvies
El buit, el fossar i la cambra de maquinària han d’estar completament acabats, seguint les condicions fixades per la D.T. i les instruccions
facilitades pel fabricant de cada un dels elements que formen la partida d’obra, tenint en compte si és elèctric o hidràulic.
Fases d’execució
Fixació de guies i cables de tracció en elevadors elèctrics.
Fixació de guies i pistó en elevadors d’impulsió hidràulica.
Col·locació: d'amortidors de fossar; de contrapesos, en cas d’elevadors elèctrics; de portes d'accés; del grup tractor i connexions
elèctriques, amb dispositius antivibratoris; del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques, en cas d’elevadors elèctrics; del
bastidor i cabina amb acabats; de botoneres de pis, amb les corresponents connexions elèctriques; del selector de parades i connexions
elèctriques.
Prova de servei de la instal·lació. Es connectaran elèctricament el quadre de comandaments, la cabina i els comandaments exteriors, per
mitjà d’elements practicables. Es disposarà d’instal·lació fixa d’enllumenat al buit, de dispositiu de parada de l’ascensor al fossar, de presa
de corrent, d’enllumenat permanent de cabina i de presa de corrent independent a la cambra de maquinària.
No és necessària la porta de cabina si es prenen les disposicions útils perquè la càrrega transportada entri en contacte amb les parets del
recinte. S’instal·larà un dispositiu, sense volant ni maneta, en cas de fallada de corrent, per portar el cambril al nivell més pròxim.
Toleràncies: Desplom de les portes d’accés respecte les verticals del llindar de cabina: < 5mm; Element mòbil- tancament del buit: >=
3cm; Entre els elements mòbils: >= 5 cm.
Control i acceptació
L'aparell ha de tenir instal·lats els components de seguretat següents: Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans. Dispositiu que
impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats (en cas de tall d'energia o d'avaria). Limitador de l'excés de
velocitat. Amortidors d'acumulació d'energia. Amortidors de dissipació d'energia.
No ha de ser possible d'activar la posada en moviment, en el cas que la càrrega superi el valor màxim admissible. Els contrapesos han de
quedar instal·lats de manera que no hi hagi risc de xoc amb la cabina.
Amidament i abonament
ut Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.F.
Verificació
Inspeccions: Comprovacions entre l’expedient tècnic presentat a l’òrgan competent i la instal·lació executada. Verificacions: Es
presentaran certificats d'homologació i proves d’equips i materials. S’exigirà l’autorització de posta en servei de l’òrgan competent.

SUBSISTEMA SEGURETAT
1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la transmissió d’alarma als
ocupants de l’edifici.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc d'impacte o
enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93.
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes. RD
1942/1993.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de
seguridad. Vías de evacuación.

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual.
Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a façana, columna ascendent
d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament.
Sistema de boques d ’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de proveïment d’aigua, xarxa de
canonades i Boca d’Incendi Equipada.
Sistema de detecció i alarm a: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a l’edifici. Està formada
per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent.
Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi. Està formada per: presa
d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules.
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.
Senyalització dels recorreguts d ’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació de protecció i extinció
d’incendis.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en les normes UNE
corresponent a cada component.
Control i acceptació
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a
l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials.
Execució
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o,
en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària
sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3
mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari
ha de quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport
mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's.
Sistema de colum na seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu
defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la
vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament
de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30
mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al
costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les
frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar
tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de
45mm amb tapa. Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la
indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer
únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal
aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través
d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir
>= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha
d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre
perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o
del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar
convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del
tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre.
Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha
d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres
elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Sistema de boq ues d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les
vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar
connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de
quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3
mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol:
300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La
porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes
corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La posició ha de ser la reflectida a la D.T.
o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han
de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si
cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a
través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de
sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha
d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre
perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o
del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar
convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del
tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre.

Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha
d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres
elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45
amb armari, muntades superficialment a la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'armari a la
paret, connexió a la xarxa d'alimentació, col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha
de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. Els
enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat
sòlidament. Alçària del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3
mm. Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni
malmetre la rosca.
Sistema de detecció i alarm a: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. Ha de quedar amb els
costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de
detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les
característiques de l'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum,
termovelocimètrics, detectors de CO. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha
de fixar sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els detectors autònoms de
CO: Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats
a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha
de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa que
els correspon, d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Abans de començar els treballs de muntatge,
es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de
comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran amb els estris
adequats. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa
elèctrica: veure capítol corresponent a electricitat.
Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector d’incendi. Caldrà un estudi o projecte
específic.
Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del
pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de tancament i les unions
han de ser estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. Les boques han de quedar tapades amb les
tapes corresponents.
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la posició indicada a la D.T., amb les
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva
fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla
vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de col·locar ha d'estar
totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la.
S'han d'utilitzar els forats existents.
Control i acceptació
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues i ruixadors, així com la seva ubicació i
muntatge. Instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i
prova de funcionament dels detectors i de la central.
Verificacions
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència mecànica abans de
la posta en servei. Dades de la central de detecció d’incendis.
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors: característiques i muntatge.
Amidament i abonament
ut els elements.
ml els tubs.

2 PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció i la transmissió d’alarma contra intrusió als edificis.
Normes d’aplicació
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
Components
Detectors d’infraroigs: Són aparells que detecten la presència de persones dins de l’edifici.
Contactes: Es col·loquen a les portes i poden ser magnètics o de vibració.
Central de seguretat: Rep la informació dels detectors i els contactes.
Sirenes: Porta un senyal lluminós i es col·loca a l’exterior de l’edifici.
Marcadors telefònics: Poden anar amb alimentació o sense, i poden ser programables.
Conductors: Seran blindats i apantallats col·locats amb tub.
Senyalització amb rètols: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en les normes UNE
corresponents a cada component.
Control i acceptació
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a
l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. La posició dels elements ha de ser la indicada a
la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F.
Execució

En general la base de tots els elements ha de quedar fixada sòlidament mitjançant tacs i visos. Ha d'estar fixada i en posició vertical i
quedarà amb els costats aplomats i anivellats.
Detectors: Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona que han de protegir. Ha de
quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central de detecció, a 24 V. La tolerància
d'instal·lació serà de ± 30 mm. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'aparell a la superfície, connexió a
la xarxa elèctrica de detecció i prova de servei.
Contactes: Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central de detecció, a
24V. El contacte magnètic s'instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida. L'interruptor i l'imant estaran col·locats enfrontats a
una distància d'1 a 12 mm, un sobre la part fixa i l'altre sobre la part mòbil. Si són encastats, els contactes han d'anar col·locats dins els
forats oportuns practicats al parament.
Central de seguretat: Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. Alçària des del paviment:
1200 mm. Les toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3mm.
Sirenes: Han de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Marcadors telefònics: S'ha de muntar en un lloc de fàcil accés per a l'usuari. Estarà connectat perfectament a la línia telefònica.
Conductors: La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment. El conductor ha de penetrar dins de
les caixes de derivació i les de mecanismes. No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de
mecanismes. Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019). Penetració del
conductor dins de les caixes >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins de les caixes: ± 10 mm.
Senyalització amb rètols: Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar
en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. Toleràncies
d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm.
Control i acceptació
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació.
Conductors: Material, diàmetre i subjecció.
Verificacions
Secció dels conductors elèctrics i diàmetre dels tubs de protecció.
Amidament i abonament
ut els elements.
ml els conductors.
SUBSISTEMA CONNEXIONS
1 ELECTRICITAT
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront
del soroll.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988.
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82.
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84.
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energia eléctrica. RD 1955/2000.
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84.
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984.
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988.
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

1.1 Connexió a xarxa
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de
connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i
regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la
continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal
de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota
la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos.
Components
Els components de la connexió a xarxa seran els següents:
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció.

Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les
instal·lacions elèctriques dels usuaris.
Característiques tècniques mínimes.
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis.
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.
Control i acceptació
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions.
Caixa general de protecció: material i dimensions.
Execució
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a
les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys.
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs
amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub.
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar
net de residus, vegetació i aigua.
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instal·lació
constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda
amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes
mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà
de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret
ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la
caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%.
Control i acceptació
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i
ancoratges.
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies.
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació
encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.
Verificacions
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions.
Amidament i abonament
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.
ut de la caixa general de protecció.
2 TELECOMUNICACIONS
Normes d’aplicació
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal·lació.
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98.
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999.
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions
per cable. D. 116/2000.
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit. D. 117/2000.
Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002.
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD
401/2003.
Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99.
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD
401/2003, Orden CTE/1296/2003.
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 21/07/2000.Nota relativa al
visat de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974.
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004.
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06.
Antenas parabólicas. RD 1201/1986.
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis. D.
172/99.
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

2.1 Antenes
És la instal·lació de captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i de televisió procedents d’emissions terrestres o de
satèl·lit.
Components
Pals: Elements suport de les antenes.
Dipols: Antenes de captació que poden ser terrestres o de satèl·lit.
Equips d’amplificació: Poden anar muntats superficialment o encastats.
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb
muntatge encastat o superficial.
Conductors coaxials: El conjunt format per un o diversos conductors reunits amb o sense recobriment protector.
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment.
Característiques tècniques mínimes.
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.
Control i acceptació
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en el projecte sobre tots els elements que composen la instal·lació.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els elements s’han
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. Cal tenir en compte la compatibilitat electromagnètica de la
instal·lació, seguint les especificacions equipotencials i apantallament, entre sistemes en l’interior dels recintes de telecomunicacions.
Pals: Poden anar fixats a la paret o recolzats sobre una base plana amb els accessoris i ancoratges que siguin necessaris. El pal ha de
ser vertical i connectat a la xarxa de terres de l’edifici amb cable de 6mm. L’alçària màx. del pal serà de 6 metres.
Recolzats a una base: s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a la base pel pes del pal, el de les
antenes i l'acció del vent sigui <= 160 m kg.
Dipols: Les antenes o dipols quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. Cal col·locar una antena per a cada canal captat i
transmès a l’equip d’amplificació. Hauran de suportar una velocitat màxima del vent de: situats a menys de 20 m d'alçària: 130 km/h ;
situats a més de 20 m d'alçària: 150 km/h.
Equips d’amplificació: S’ubicaran en espais protegits dels agents atmosfèrics. Es col·locarà un punt de llum incandescent de 60 W amb
corrent monofàsic per a treballs de manteniment. El conjunt metàl·lic de l'equip i el blindatge dels cables de sortida a la distribució han de
connectar-se a terra. Distància dels conductors d'enllaç al peu del pal: <= 8 m. Alçària part inferior de l'equip a la part accessible per
manteniment: <= 2 m. Distància del llum a la part superior de l'equip: <= 0,2 m. Secció conductors a terra: >= 2 mm2
Caixes de derivació: S'han d'instal·lar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal de manteniment sense
necessitat d'entrar a l'habitatge o local i protegides dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.).A cada habitatge o local ha d'entrar una
derivació provinent d'aquesta caixa. Les derivacions que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms.
Distància caixa al sostre (d): 19 cm <= d <= 21 cm
Conductors coaxials: El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a canvis de secció s'han
d'intercalar caixes de registre. Pot anar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt
i fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels habitatges, s'ha de col·locar protegit dins d'un
tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre cap més cable aliè a la instal·lació de l'antena. Les connexions del cable
coaxial amb els diferents elements s'han de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai la malla recargolada.
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha de ser
la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distància presa al paviment (d): 19 cm
<= d <= 21 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en
caixes. Enrasat de tapes amb paraments.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc.
Verificacions
Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. Les antenes quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal.
L’ armari de protecció estarà ben subjectat a la paret. Existència de punt de llum i base d’endoll per l’alimentador. Les connexions aniran
protegides sota tub. Les connexions es faran amb cable coaxial.
Amidament i abonament
ml conductors coaxials.
ut Pals, dipols, equip d’amplificació, caixes de derivació, pressa de senyal.
2.2 Telecomunicació per cable
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telecomunicacions per cable, des de la
xarxa d’alimentació dels diferents operadors del servei fins a la presa dels usuaris.
Components
Xarxa d’alimentació:
Per cable:
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació.
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI)
Per mitjans radioelèctrics:
Elements de captació de coberta.

Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS)
Equips de recepció i processat de la senyal.
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI.
Xarxa de distribució:
Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, fins al registre d’usuari.
Elements de connexió:
Punt de distribució final: Interconnexió
Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instal·lació dels serveis de televisió, telèfon, vídeo a la carta i vídeo sota demanda.
La infrastructura comú per l’accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà no incloure inicialment el cablejat de la xarxa de
distribució.
Control i acceptació
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació.
Sobretot els que fan referència a l’annex III i en el punt 6 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999, per pericons, tubs, canals, accessoris,
armaris d’enllaç i punt final de la xarxa i presa.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han
d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.) Els recintes d’instal·lacions que es trobin en la vertical de canalitzacions i desguassos es garantirà la
seva protecció enfront de la humitat. Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 7 de
l’annex IV del Reial Decret 279/1999.
Pericó d’entrada i registre d ’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projecte segons el número de PAU. Disposarà de 2
punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es
situarà al mur de façana segons indicació de la companyia.
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada.
Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris.
Cables de canalit zació principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de
40x40x40cm.
Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de l’usuari. Poden ser de plàstic,
corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de
diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà
també la unió entre el RITS i el RITI.
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes.
Enrasat de tapes amb paraments.
Verificacions
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix.
Amidament i abonament
ut pericó, elements de captació..
ml canalitzacions, cables punts de connexió.
3 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, Seguretat Estructural, Accions a l'Edificació. DB SE-A, Seguretat Estructural-Acer,
DB SI-6, Seguretat en cas d'Incendis, Resistència al foc de l'estructura. DB SI-Annex D, Resistència al foc dels elements d’acer. DB HS 1,
Salubritat-Protecció enfront la humitat. DB HE 1, Estalvi d'energia, Limitació de demanda energètica. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials
ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNEEN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

3.1 Megafonia
És la instal·lació de megafonia i de sonorització d’ús general, amb equips amplificadors centralitzats i distribució en locals d’edificis.
Components
Equips amplificadors centrals: Unitat amplificadora complementada amb preamplificadors, selectors, reguladors...

Xarxa gene ral d e distribució: formada per un o varis circuits de la instal·lació, incloent-hi els següents nivells de línies principals de
distribució, brancals, línies terminals, conductors bifilars o multiparells, amb tubs aïllants rígids o flexibles. Incloent-hi caixes de pas,
derivació i distribució.
Altaveus amb reixeta difusora o caixa acústica.
Selectors de programes, regulació de nivell sonor, atenuadors de so.
Tot l’equip anirà acompanyat d’una escomesa d’alimentació per al subministrament de l’equip amplificador d’energia elèctrica procedent
de la instal·lació de baixa tensió i per a la connexió de l’equip a la xarxa de posta a terra.
Característiques tècniques mínimes.
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.
Control i acceptació
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en projecte sobre tots els elements que composen la instal·lació.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un
replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en
perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Amplificador .Centraleta de megafonia. Pupitres i micròfons.
Ha de quedar connectat correctament a cadascun dels accessoris. Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats
adequats. No ha d'estar connectat a una tensió més gran de la indicada pel fabricant. La potència i la tensió nominal han de ser les
especificades en la DT. La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure. Ha de quedar instal·lat en lloc ventilat, exempt d'humitat i
pols i amb una temperatura ambient entre 5 i 30º C. Ha d'estar allunyat d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts
nivells de vibració o soroll. S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip. El muntatge s'ha de fer seguint les
instruccions de la DT del fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Les connexions elèctriques s'han
de fer sense tensió a la línia.
Altaveus: Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. Com a mínim ha d'estar col·locat
amb tres punts de fixació. La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Els suports han de quedar
fixats sòlidament. L'element ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. Distància mínima al paviment: 180 cm. Toleràncies
d'instal·lació: posició: ± 20 mm.
Atenuadors de so: L’atenuador ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge
encastat), almenys per dos punts mitjançant visos. Ha de quedar amb els costats aplomats i plans sobre el parament. Els cables han de
quedar connectats als seus borns per pressió de cargol. La posició ha de ser la indicada a la DT. Resistència a la tracció de les
connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%
Cablejat per megafonia: La connexió ha d'estar feta sobre els següents elements: regulador del nivell sonor, selector de programes,
central de megafonia, altaveus. Els cables han de penetrar dins dels conductes. Els empalmaments han d'estar fets amb regleta o borns
de connexió. La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al paviment. Un cop instal·lat i
connectat a la central de megafonia no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si es col·loca muntat superficialment, el cable ha d'anar fixat al suport i si es col·loca en tub o canal, el cable ha de quedar instal·lat sense
tensions. La distància del cable a qualsevol tipus d'instal·lació ha de ser de 20 cm. Distància entre fixacions: <= 40 cm. Resistència de les
connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en
caixes. Enrasat de tapes amb paraments.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc.
Verificacions
Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix.
Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal.
Amidament i abonament
ml conductors, tubs, canals i safates.
ut amplificadors, centraletes, pupitres, micròfons, altaveus, atenuadors de so
3.2 Interfonia i vídeo
Està composta per un sistema exterior format per una placa per fer trucades i un sistema de vídeo camares de gravació, i un sistema
interior de recepció de trucades i imatges amb un monitor interior i sistema obreportes i que també es pot mantenir una conversa interiorexterior.
Components
A l’entrada de l’edifici:
Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador.
Equip d’alimentació d’intercomunicador.
Obreportes elèctric.
Aparell d’usuari de comunicació.
Tubs, cables i caixes de derivació.
Control i acceptació
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han
d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.)

Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador: Poden anar encastades o muntades superficialment. La càmera no s’ha d’orientar cap a
fons lluminoses potents. Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat. Toleràncies d'instal·lació:
posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%.
Equip d’alimentació d’intercomunicador: S’ha de muntar en un lloc sec i d’accés fàcil per al personal de manteniment.
Obreportes elèct ric: S’ha de col·locar encastat al marc de la porta a l’alçària corresponent perquè hi encaixi el pestell del pany. Ha de
permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no es pot obrir si no es rep.
Aparell d’usuari de comunicació: Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. Toleràncies
d'instal·lació: posició: ± 20 mm.
Tubs i cables: No hi haurà cap discontinuïtat en els empalmaments dels trams de cablejat. Tindran un codi de colors diferents a la
telefonia i a la TV. Es respectaran les seccions mínimes indicades en els esquemes i plànols de la instal·lació. El cablejat anirà muntat
protegit dins d’un tub de PVC, exclusiu per a contenir els conductors d’aquesta instal·lació.
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació d’elements. Alçada de col·locació. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en
caixes. Enrasat de tapes amb paraments.
Verificacions
Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix.
Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal.
Amidament i abonament
ut placa carrer, equip alimentació, obreportes, aparell d’usuari.
ml canalitzacions, tubs i cables.

SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES
1 APARELLS SANITARIS
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de subministrament d'aigua freda i calenta
amb aixetes i accessoris que estan connectats a la xarxa de sanejament.
Components
Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, abocadors, col·locats de diferents maneres, sistemes de fixació
utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i la seva resistència. Podran ser de diferents materials: porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer,
resines, fosa.
Característiques tècniques mínimes
El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, abocadors, bidets i lavabos amb peu; i el
forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El suport serà el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos, en el cas
d’aigüeres i lavabos encastats serà el propi moble.
En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les fixacions subministrades pel fabricant.
Control i acceptació
Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els certificats corresponents, es comprovaran
les seves característiques aparents, verificant la no existència de desperfectes. Control de recepció de distintius de qualitat, i control de
recepció amb els assaigs especificats en projecte i ordenats per la D.F.No hi haurà entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels
aparells sanitaris amb el guix.
Execució
Condicions prèvies
Estaran executades les instal·lacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la col·locació dels aparells sanitaris i posterior
col·locació d’aixetes. Es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells per no danyar-los durant el muntatge. No hi haurà contacte
entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.
Fases d'execució
Preparació zona de treball. Es comprovarà que la col·locació i l'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen amb la D.T., i es procedirà
al marcat per un instal·lador autoritzat d'aquesta ubicació i dels seus sistemes de subjecció.
Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les unions se segellaran amb silicona
neutra o pasta selladora, igual que els junts d'unió amb les aixetes. Els aparells metàl·lics, tindran instal·lada presa de terra amb cable de
coure nu, per a la connexió equipotencial elèctrica. S'ha de garantir l'estanqueitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant
una pasta segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical.
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament.
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus elements suport.
Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i mecanismes i es connectaran amb la
instal·lació de fontaneria i amb la xarxa de sanejament. Els aparells sanitaris que s'alimenten de la distribució d'aigua hauran d'abocar
lliurement a una distància mínima de 20 mm per sobre de la seva vora superior, o del nivell màxim del sobreeixidor. Els mecanismes
d'alimentació de cisternes, que comportin un tub d'abocament fins a la part inferior del dipòsit, hauran d'incorporar un dispositiu
d’antiretorn.
Toleràncies d'execució. En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigüera: nivell 10 mm i caiguda frontal respecte al plànol
horitzontal < o = 5 mm. Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm.
Control i acceptació
Quedarà garantida l'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com amb les aixetes. El nivell definitiu de la
banyera serà el correcte per a l'enrajolat, i la franquícia entre revestiment i la banyera no serà superior a 1,5 mm, que se segellarà amb
silicona neutra.Comprovació cada 4 habitatges o equivalent. Tots els aparells sanitaris, romandran precintats o si escau es precintaran
evitant la seva utilització i protegint-los de materials agressius, impactes, humitat i brutícia.
Amidament i abonament
ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal·lació, incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos aixetes i desguassos.

___________________, ____ de _________________ del 20___

Arquitecte collegiat:

Signatura
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PROPOSTA PER A L’AMPIACIÓ DE L’AULARI I ESPAIS D’ADMINISTRACIÓ DE
PARTS DELS EDIFICIS TCM1 I TCM6
Parc Tecnocampus de Mataró - Maresme Av. Ernest Lluch nº 32 08302 Mataró

índex

MEMÒRIA
PLEC DE CONDICIONS
PRESSUPOST
PLÀNOLS
DETALLS

- Quan sigui necessari ocupar la vorera durant la realització de les obres, accés i sortida de maquinària principalment, es
canalitzarà el trànsit de peatons per l’exterior de la vorera amb proteccions a base de tanques metàl·liques. També es
col·locaran senyals de trànsit per avisar els conductors que passin pel carrer.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT SEGONS REIAL DECRET 1627/1997
MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI

8. TERMINI D'EXECUCIÓ

El present estudi de seguretat i salut laboral, annex al Projecte, desenvolupa la problemàtica específica de seguretat del Projecte
Bàsic i Executiu per la proposta per a l’ampliació de l’aulari i espais d’administració de parts dels edificis TCM1 i TCM6.
L’estudi servirà per donar les directrius bàsiques a l’empresa constructora i al contractista per tal de que porti a terme les seves
obligacions en el camp de la prevenció dels riscs d’accidents i malalties professionals, es redacta d'acord amb les
característiques assenyalades en el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l'article 4
d'aquest Reial decret.

Es preveu una durada d'execució dels treballs de 4 mesos.

L’estudi es redacta segons el projecte realitzat per l’arquitecte JORDI GILI, per encàrrec del promotor:

10. CIRCULACIÓ DE PERSONES ALIENES A L’OBRA

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ - MARESME
Av. Ernest Lluch nº 32, edifici TCM1 de Mataró, 08302
CIF: G 62034111

Estarà totalment prohibit el pas dins de l’obra a tota persona aliena a la mateixa.

9. NOMBRE DE TREBALLADORS
Es preveu una mitjana de 6 treballadors, amb un màxim de 12 treballadors.

11. SERVEIS DE PREVENCIÓ

La finalitat de l’estudi és fer una previsió dels riscos d’accidents i malalties professionals possibles per tal de prendre les mesures
preventives i de protecció oportunes per tal que no es produeixi cap accident ni s’indueixi a cap malaltia professional durant la
realització de l’obra i que les condicions de seguretat siguin les més idònies possibles.
2. SITUACIÓ DE LES OBRES

11.1. Servei tècnic de seguretat i salut
El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern.
11.2. Servei mèdic

L’ampliació de l’aulari i espais d’administració de parts dels edificis TCM1 i TCM6, està situat Av. Ernest Lluch nº 32, edifici de
Mataró, 08302.

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat.
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic
prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats.

3. PROPIETARI- PROMOTOR:
Els propietaris son els promotors: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ - MARESME amb CIF: G Av. Ernest Lluch nº 32,
edifici TCM1 de Mataró, 08302, que són qui encarrega la redacció del present Estudi de seguretat i salut, com a promotor de les
obres.
4. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
L'estudi de seguretat i salut laboral ha estat redactat per Jordi Gili Terradellas, Arquitecte, col·legiat número 49046-2 del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya.

12. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa el conveni col·lectiu
provincial del sector.
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de primers auxilis, amb el
vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut.
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit.

4.1. Direcció facultativa de l’obra:

13. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT

Jordi Gili Terradellas (Arquitecte)

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, al que preveuen a
l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la
construcció, vidre i ceràmica.

5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

14. CONDICIONS ECONÒMIQUES
L’ampliació de l’aulari i espais d’administració de parts dels edificis TCM1 i TCM6 del Tecnocampus de Mataró - està situat Av.
Ernest Lluch nº 32, edifici de Mataró, 08302. La superfície construïda total és de:
Sup. Construïda Edifici TCM6
Sup. Construïda Edifici TCM1
TOTAL SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES

1.379.86 m²
357.50 m²
2.031,34 m²

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi de seguretat i salut que siguin abonables al contractista
principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució.
15. PREVENCIÓ DEL RISC
15.1. Proteccions individuals

6. PRESSUPOSTOS
6.1. Pressupost d’execució material del projecte
El pressupost d'execució material del Projecte és de TRES-CENTS QUATRE MIL VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS
AMB NORANTA-UN CÈNTIMS ( 304.844,91 Euros ).
6.2. Pressupost de l’estudi de seguretat i salut
El pressupost estimat de l'estudi de seguretat i salut és de DOS MIL CINC-CENTS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (
2.500,85 Euros ).
7. ACCESSOS A LES OBRES
Atès que les obres es troben en planta baixa i planta primera, no es considera problemàtic l’accés de la petita maquinària ni dels
treballadors a l’obra.
Afectació a vianants:
Es tindran en compte les següents mesures de protecció per cobrir el risc de les persones que transitin per les immediacions de
l’obra:
- Muntatge de tanca, per separar la zona d’obra de la zona de trànsit exterior. S’haurà de procedir a la col·locació d’una tanca
metàl·lica opaca reglamentària d’alçada igual o superior a 2,5 metres.

-

Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants.
Guants d'ús general.
Guants de goma.
Botes d'aigua.
Botes de seguretat.
Granotes de treball.
Ulleres contra impactes i antipols.
Protectors auditius.
Mascaretes antipols.
Cinturó de seguretat de subjecció.
Roba contra la pluja.
Proteccions necessàries per a les operacions de soldadura.

15.2. Proteccions col·lectives i senyalització
-

Senyals de trànsit.
Senyals de seguretat.
Tanques de limitació i protecció.
Xarxes verticals.
Xarxes horitzontals.
Viseres de protecció.
Baranes de protecció.

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

15.4. Formació

ENDERROCS

Tot el personal ha de rebre, a l’ingressar a l'obra, l'exposició i la informació dels mètodes de treball i dels riscos que aquests
comporten juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir.

E01.E03

A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que a l’obra es disposi
d'algun socorrista.
Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut.

ENDERROC D'ENVANS, PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS,
REALIZATS EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA
L´ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT

15.5. Medicina preventiva i primers auxilis

ENDERROC D'ENVANS, PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS

Avaluació de riscos
Id
1

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari.
S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres mèdics (serveis propis, mútues
patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on s'ha de portar el possible accidentat perquè rebi un tractament
ràpid i efectiu.
15.6. Reconeixement mèdic
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic, que es repetirà al cap d'un any.
16. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS
Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, i s'adoptaran les mesures de
seguretat que cada cas requereixi.
Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant els tancaments necessaris.
Es tindrà en compte, principalment:
- La circulació de la maquinària prop de l’obra.
- La interferència de feines i operacions.
- La circulació dels vehicles prop de l’obra.
17. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.
18. COORDINADOR DE SEGURETAT
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que assumeixi les funcions que
el RD 1627/1997, es defineixen.
19. PLA DE SEGURETAT
El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l’inici de l'obra, en què s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin, adaptant aquest Estudi de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució.
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin
presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovació
visada col·legiadament pel col·legi professional corresponent.
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions i incidències que
puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per
elaborar aquest estudi de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del tècnic autor de l'estudi de seguretat i salut, així com del
coordinador en matèria de seguretat en la fase d'execució d'obres.
Aquest pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als serveis territorials de
Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de Barcelona amb la comunicació d'obertura de centre de treball, com és
preceptiu.
20. AVÍS PREVI
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de Barcelona, abans
de l’inici de les obres.
L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24-10-97.
21. LLIBRE D'INCIDÈNCIES
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la Direcció Facultativa, que haurà d'estar en poder del contractista o
representant legal o del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el
representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes perquè el coordinador o, si no cal
coordinador, la Direcció Facultativa notifiqui a la Inspecció de treball a Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311 dins del termini
de 24 hores.
Barcelona, GENER 2018
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Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS ENDERROC
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES
5
CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC
13
SOBREESFORÇOS
Situació: EN L'ÚS D'EINES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

A
4

2

1

2

2

3

4

2

2

3

2

3

4

3

1

3

3

1

3

2

2

3

2

2

3

3

1

3

3

1

3

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000008
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000019
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000058
I0000061
I0000074
I0000108
I0000110

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Personal qualificat per a treballs en alçada
1
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2 /6
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència
3
No realitzar treballs a la mateixa vertical
3 /5
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
4
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Formació
10 /13
Elecció dels equips de manteniment
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Rotació dels llocs de treball
26 /27
Reg de les zones de treball
17
Eliminar el soroll en origen
26
Eliminar vibracions en origen
27
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TANCAMENTS EXTERIORS

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per tal de dur a terme la realització de
tancaments cortina:
x
x
x
x
x

1.1 Definició:
Element constructiu que tanca i limita lateralment l’edifici.

Maquinària: grua.
Estris: bastides de façana, penjats, plataformes elevadores, proteccions col·lectives i personals, etc..
Eines manuals.
Preses provisionals d’aigua i electricitat.
Instal·lacions d’higiene i benestar.

1.2 Tipus de tancaments exteriors :

TANCAMENTS CORTINA

Façanes de fàbrica :
- blocs.
- maons:
x obra vista.
x revestit.
x acabats penjats.
- vidre.

2.- Relació de riscos i la seva avaluació.

En la relació dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació editada pel Departament de Treball de la Generalitat,
considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les
consideracions constructives del Projecte d’Execució material de la obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat
que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència esperada normalment de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article
7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o, en el seu cas, controlar
i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.

Façanes prefabricades :
- tancament cortina.
- plafons pesats de formigó.
- plafons lleugers.

1.3 Observacions generals :
La construcció dels tancaments exteriors s' haurà de realitzar un cop s´hagi finalitzat el forjat corresponent, per això haurà
de considerar-se, en primer lloc, l’aplec del material a les respectives plantes per a la confecció d'aquest tancament.
Segons criteris d'eficàcia i seguretat, l’empresa constructora haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars, com
bastides penjades i/o bastides de façana, plataformes elevadores, etc.
En la construcció del corresponent tancament només s’hauran de desmuntar les proteccions col·lectives al lloc on s'estigui
construint.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical dels materials es preveurà que estigui instal·lat el muntacàrregues, les
guies del qual estaran perfectament ancorades a l'estructura de l'edifici, segons criteris d'eficàcia i eficiència respecte a
d’altres aparells elevadors. També es pot considerar el desmuntatge de la grua torre si no s’ha previst cap elevació de pes
superiors a la capacitat dels corresponents muntacàrregues, i tenint present que en casos puntuals es pot recórrer a la grua
mòbil.
A causa de la construcció dels tancaments, cal garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de
llum, la potència dels quals serà d’una intensitat lumínica mitjana de 100 lux.
Cal assegurar-se, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja s'hagin instal·lat les tanques perimetrals de limitació del solar per
evitar l'entrada de personal aliè a l' obra; les instal·lacions d' higiene i benestar, tanmateix, les preses provisionals de obra
(aigua i electricitat).

Riscos

Gravetat

Probabilitat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjada d’objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
9.-Cops contra objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
14.-Exposició a temperatures extremes.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
19.-Exposició a radiacions.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials tallants.
28.-Malalties causades per agents físics.

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

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

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

OBSERVACIONS :
TANCAMENTS CORTINA
1.- Definició i descripció.

(14, 19 i 28) Risc específic de la soldadura elèctrica i del tall oxiacitilènic de metalls.
(26) Risc específic de manipulació de vidres.
TANCAMENTS CORTINA

1.1 Definició:

3.- Norma de Seguretat

Tancament d’edificis constituït per una estructura auxiliar que passa per davant de l’estructura de l’edifici i sobre la qual
s’acoblen els elements lleugers de tancament.

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

1.2 Descripció:

x Es garantirà el subministrament dels elements que conformen l’estructura del tancament cortina als diferents talls,
mitjançant la grua torre.
- Ateses les feines que es desenvolupen a l’activitat de tancaments, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les
instal·lacions d’Higiene i benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra.

El tancament cortina estarà constituït fonamentalment pels següents elements:
x Estructura auxiliar, el muntatge de la qual es realitzarà segons els següents sistemes:
Sistema 1 : format per muntants verticals i travessers horitzontals.
Sistema 2 : format només per muntants verticals.
x Elements de tancament, pròpiament dits.

PROCÉS

Pel sistema 1: elements opacs i/o transparents que s’acoblin individualment i per separat sobre l’estructura auxiliar.
Pel sistema 2 : plafons complets executats en taller formats per elements opacs i/o transparents muntats sobre bastidor i
que s’ acoblen sobre els muntants.
Per realitzar els tancaments de tancament cortina, serà imprescindible considerar l’equip humà següent:
x Operaris de grua
x Muntadors de subestructura metàl·lica
x Soldadors
x Vidriers
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x El personal encarregat de la construcció de la façana ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar la construcció d’aquesta amb la major seguretat possible.
x Per tal d’evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, ordenat i convenientment il·luminat (100
lux mesurats a una alçada sobre el terra prop dels 2 metres).
x Els muntants i travessers de l’estructura del tancament cortina no han d’actuar com a recolzament de bastides o d’altres
mitjans auxiliars de l’obra (escales de mà).
x En cas que per necessitats de construcció no pugui ser instal·lada la barana de seguretat, l’operari exposat a risc de
caiguda a diferent nivell haurà de fer servir el cinturó convenientment ancorat.
x S’ha d’evitar la presència de material prop dels perímetres i es vigilarà la instal·lació correcta dels sòcols a les baranes de
seguretat, per tal d’evitar la caiguda d’objectes.
x Pel que fa a la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
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x Per evitar lumbàlgies, es farà de manera que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.
x En la manipulació de la mola radial, i per tal d’evitar lesions als ulls, els operaris hauran d’emprar ulleres antiimpactes.
x Sempre que sigui obligat de treballar a nivells superposats, es protegirà als treballadors situats a nivells inferiors amb
viseres o mitjans equivalents.
x Els soldadors hauran de fer servir casc de seguretat, ulleres o pantalla, mandil, guants, maneguins, polaines i botes de
cuir, i cinturó de seguretat si fos necessari.
x Els vidriers empraran casc de seguretat, granota de treball, manyoples de cuir, canelleres de cuir, botes de seguretat i
cinturó de seguretat en cas que sigui procedent.
x Les estructures del tancament cortina es descarregaran en blocs perfectament fleixats o lligats.
x El bragat per realitzar el transport vertical mitjançant la grua, es realitzarà emprant bragues dobles.
x L’hissat del material a les plantes, es realitzarà mitjançant blocs d’elements fleixats, i mai amb elements solts.
x Els aplecs d’estructura metàl·lica per tancament cortina es faran en zones destinades a tal efecte.
x L’aplec de materials mai ha d’envair les zones de pas.
x Els talls es mantindran lliures de trossos, retalls metàl·lics i d'altres objectes punxants en tot moment.
x Es desmuntaran les proteccions col·lectives (baranes de seguretat) quan obstaculitzin el pas d’elements del tancament
cortina, i un cop introduïts a la planta, es reposaran immediatament; en aquest temps, l’operari que rep la càrrega
suspesa, emprarà el cinturó de seguretat convenientment ancorat.
x Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i
magnetotèrmics al quadre de zona.
x Abans de l’ús d’una màquina o eina elèctrica que no estigui proveïda de doble aïllament, l’operari haurà d’assegurar-se
que estigui connectada al circuit de terra.
x És prohibit d’anul·lar el cable de presa de terra als cables elèctrics.
x L’operari, abans d’iniciar el treball amb màquines o eines manuals elèctriques, ha d’assegurar-se que estiguin
connectades a un quadre amb diferencials i magnetotèrmics.
x Els elements metàl·lics seran “presentats” per un mínim de dos treballadors.
x Les bastides per rebre les estructures del tancament cortina des de l’interior de la façana, aniran proveïdes de barana de
seguretat.
x És prohibit de muntar bastides amb elements que no siguin els estandarditzats, és a dir, bidons, caixes, etc.
x Es disposaran ancoratges de seguretat a l’estructura de l’edifici on amarrar el mosquetó del cinturó de seguretat durant
les operacions d’instal·lació del tancament cortina.
x Els aplecs del vidre s’ubicaran als llocs destinats per a aquesta finalitat.
x A nivell de carrer s’acotaran amb baranes pels vianants la vertical dels paraments en els quals s’està envidrant.
x És prohibit de romandre o treballar en la vertical d’un tall d’instal·lació de vidres.
x Els talls es mantindran lliures de trossos de vidres per tal d’evitar riscos de talls.
x La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses.
x El vidre “presentat” a l’estructura del tancament cortina corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instal·lar immediatament.
x Els vidres transparents ja instal·lats es senyalitzaran adequadament.
x La instal·lació de vidre es farà des de l’interior de l’edifici, subjectat l’operari amb el cinturó de seguretat convenientment
ancorat.
x Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci un vent superior als 50 Km/h.
x En cas de plataformes elevades, es procurarà garantir la seva estabilitat.
ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:
Soldadura elèctrica
Bastida de borriquetes
Serra

x Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
TANCAMENTS CORTINA
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
x Les proteccions col·lectives a què es fa referència en les normes de seguretat seran constituïdes per:
x Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90
cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2’5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) han de ser
situats a 2.5 metres entre ells com a màxim.
x Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i, en la
part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix
de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
x Barana formada per xarxes semblants a les de tennis plastificades: la part superior disposa d’un tub quadrat al qual
s’enganxarà la xarxa; aquest tub serà subjectat per guardacossos situats cada 2.5 m.
x Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
x Marquesines o viseres que volin entre 1.5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2.5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample.
x Extintor de pols química seca.
x Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada, o llices de peus inclinats units a la seva part
superior per un tauló de fusta.
x Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:
- Senyal d’ advertència de caiguda d’objectes.
- Senyal d’ advertència de caiguda a diferent nivell.
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- Senyal d’ advertència de risc d’ensopegar.
- Senyal d’ advertència de risc elèctric.
- Senyal d’ advertència de material inflamable.
- Senyal de prohibit el pas als vianants.
- Senyal de no fumeu.
- Senyal de protecció obligatòria del cap.
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.
- Senyal de protecció obligatòria de les mans.
- Senyal de protecció obligatòria del cos.
- Senyal de protecció obligatòria de la cara.
- Senyal de protecció obligatòria de la vista.
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
TANCAMENTS CORTINA
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els equips de Protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
x Treballs de transport (operadors de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
x Pels treballs amb bufador :
- Cascos de seguretat.
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infraroigs.
- Guants de cuir.
- Mandil de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.
x Pels treballs de soldadura elèctrica:
- Cascos de seguretat.
- Pantalla amb vidre inactínic.
- Ulleres contra impactes quan sigui procedent.
- Guants de cuir.
- Mandil de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.
- Cinturó de seguretat, si els calgués.
x Per les feines de muntatge:
- Cascos de seguretat.
- Ulleres antiimpactes quan sigui procedent.
- Guants de cuir i lona (del tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si els calgués.
x Pels treballs de cristalleria :
- Cascos de seguretat.
- Manyoples de cuir.
- Canelleres de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si els calgués.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7
RD 1627/1997).
Els equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del
30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
TANCAMENTS INTERIORS
1.- Introducció.
1.1. Definició :
Element constructiu, sense missió portant, que tanca i limita l’espai interior d’un edifici.
1.2 Tipus de tancaments interiors :
x De totxo :
x Prefabricats :
- plafons de guix-cartró.
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- plafons de guix o escaiola.
- plaques de guix o escaiola.
- plaques de formigó massisses o buides.
1.3 Observacions generals :
Un cop realitzat el forjat, es senyalitzarà la distribució dels envans a la planta corresponent.
Es realitzarà l’aplec de material a les plantes respectives, tenint en compte les zones on es necessitaran per a la confecció
d’aquests tancaments.

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de
Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en la seva avaluació, s’han tingut
en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització
del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de la tecnologia
que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del RD
1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per tal d’anul·lar o en el seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà., etc.
Si no s’han enllestit els tancaments exteriors, s’hauran de respectar les proteccions col·lectives ja instal·lades.
En aquesta activitat, per tal de facilitar el transport vertical dels materials, s’haurà de tenir la precaució que estigui instal·lat
el muntacàrregues, que les guies del qual estiguin perfectament ancorades a l’estructura de l’edifici. L’ús de la grua torre
s’ha de restringir només a l’elevació de peces dels tancaments que, per la seva mida, és impossible de realitzar l’elevació
amb el muntacàrregues, si a causa de les necessitats reflectides en el projecte no s’han de realitzar més elevacions
especials a les futures activitats, es recomana el desparament de la grua torre; donat que a partir d’aquesta activitat, no és
operativa amb un rendiment eficaç.
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, que han de tenir una mitjana
d’intensitat lumínica de 100 lux.
S’han d’instal·lar tubs d’evacuació de runes per evitar l’acumulació impròpia d’aquestes sobre el forjat.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de limitació del
solar, per tal d’evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com també, les preses
provisionals d’obra (aigua i electricitat).
TANCAMENTS INTERIORS . PLAFONS PREFABRICATS
1.- Definició i descripció.

Riscos

Probabilitat

Gravetat

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

ALTA
ALTA
MEDIA
ALTA
ALTA
ALTA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MEDIA
MEDIA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MEDIA
MÈDIA

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

Avaluació
risc
CRÍTIC
ELEVAT
ELEVAT
ELEVAT
ELEVAT
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
ÍNFIM
BAIX
ELEVAT
BAIX
MEDIA
BAIX
BAIX
ÍNFIM
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI

del

1.1 Definició:
OBSERVACIONS :
Divisions fixes sense funció estructural, realitzades amb plaques i plafons, per a separacions d’espais interiors d’un edifici.

1.2 Descripció:
La construcció de tancaments interiors a base de plafons es realitza en les següents fases:
- senyalització a planta, mitjançant blavet.
- col·locació de guies.
- col·locació de plafons.
- segellat de juntes entre plafons.

(8) Risc causat pel moviment d´elements mòbils de maquinaria de moviment de terres.
(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metall mitjançant bufador.
(16) Risc causat pel contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per les errades d'aïllament en màquines.
(17 i 27) Risc causat per la presència de pols neumoconiòtic.
TANCAMENTS INTERIORS . PLAFONS PREFABRICATS
3.- Norma de Seguretat

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels elements
necessaris per la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes.
Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la grua, prèviament empaquetat.
Per realitzar els tancaments interiors amb plaques de guix-cartró, serà imprescindible considerar l’equip humà següent:

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
x Es garantirà el subministrament de material als diferents talls amb la grua torre.
x Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de tancaments interiors de plafons, s’han d’assegurar de que ja
estiguin construïdes les instal·lacions d’Higiene i benestar definitives, per a l’execució de la resta de l’obra.

x Operadors de grua.
x Muntadors de plaques prefabricades.

PROCÉS

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per tal de dur a terme la realització d’aquests:

x El personal encarregat de la col·locació dels plafons, ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar la construcció dels tancaments interiors amb la major seguretat possible.
x Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i convenientment il·luminat.
x Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats
anteriors, als llocs on hi hagi risc.
x Quan per necessitats d'obra, sigui necessari treure proteccions col·lectives provinents de talls anteriors, aquestes hauran
de ser reposades en tots aquells espais que les requereixin, i fins i tot durant aquell espai de temps en el que, per una o
altra raó, no s’estigui treballant en aquell lloc.
x En cas que per necessitats de construcció no pogués instal·lar-se la barana de seguretat, l’operari exposat a risc de
caiguda haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat.
x S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.
x Si l’entrada de material a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes específiques.
x S’ha de controlar el bon estat de l’empaquetat dels materials.
x Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició dels interruptors diferencials i
magnetotèrmics al quadre de zona.
x Els operaris que manipulin el material empaquetat hauran d’emprar cas de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a desenvolupar hi ha
risc de caiguda a diferent nivell.
x Els operaris que realitzin el segellat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma (neoprè), granota de treball,
botes de cuir i cinturó de seguretat si en aquestos treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

x
x
x
x
x

Maquinària : grua, muntacàrregues, mola “radial”, pistola fixa-claus, trepant portàtil.
Estris : escales de mà, de tisores, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals.
Presa provisional d’aigua.
Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, connectada a la presa provisional general: de la
presa general sortirà un cable que alimentarà cada bloc, d’aquest últim quadre partirà el muntant; que alhora alimentarà
cada quadre de les plantes respectives. Els quadres d’aquestes plantes disposaran de disjuntors diferencials i
magnetotèrmics per protegir de contactes indirectes i de curtcircuits-sobreintensitats. Independentment s’instal·larà un
muntant, el qual alimentarà un punt de llum a cada planta, per tal de facilitar la il·luminació a les respectives escales.
x Instal·lacions d’higiene i benestar.
PLAFONS PREFABRICATS (Guix–cartró)

2.- Relació de riscos i la seva avaluació.

estudi de seguretat i salut
memòria 10/42

estudi de seguretat i salut
memòria 11/42

x Els operaris que realitzin el muntatge dels plafons hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.
x En la manipulació de la mola “radial”, pel tall dels plafons, els operaris hauran d’emprar, a més, ulleres antiimpactes i
màscara d’un sol ús antipols.
x En la manipulació de la pistola fixa-claus, els operaris hauran d’emprar, a més, protectors auditius (auriculars o taps) i
ulleres antiimpactes.
x En la manipulació de la pistola fixa-claus, els usuaris hauran d’emprar, a més, protectors auditius (auriculars o taps) i
ulleres antiimpactes.
x Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació, situats a la façana, els quals disposaran, a cada
planta, de la seva corresponent obertura per una correcta evacuació de les runes a sobre del contenidor situat a l’extrem
inferior del conducte.
ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars per realitzar les feines d’aquesta activitat:

- Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de pastes de segellat.
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si els calgués.
- Màscara d’un sol ús antipols, en la manipulació de la mola “radial”.
- Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la mola “radial”.
x Treballs amb pistola fixa-claus:
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir.
- Ulleres antiimpactes.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als treballadors
, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD
1627/1997).

Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
TANCAMENTS INTERIORS . PLAFONS PREFABRICATS

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30
de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
REVESTIMENTS DE PARAMENTS
1.- Introducció

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.

1.1 Definició:

x Les proteccions col·lectives a què es fa referència en les normes de seguretat estaran constituïdes per :

Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspectes.
1.2 Tipus de revestiments:

x Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90
cm., i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran
d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
x Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i, en la
part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix
de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
x Barana formada per xarxes tipus tenis plastificades: en la seva part superior disposa d’un tub quadrat on s'hi clavarà la
xarxa; aquest tub, alhora, serà subjectat per guardacossos cada 2,5 m.
x Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
x Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm.
d’ample.
x Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada a
aquesta activitat:
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
- Senyal d’advertència de risc elèctric.
- Senyal de prohibit el pas als vianants.
- Senyal de protecció obligatòria del cap.
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.
- Senyal de protecció obligatòria de les mans.
- Senyal de protecció obligatòria del cos.
- Senyal de protecció obligatòria de la vista.
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

x Exteriors:
- aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de fusta, perfils d’alumini,
perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer, o altres.
- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les irregularitats d’un
parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior.
- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements
d’instal·lacions, situats a l’exterior amb pintures i vernissos.
- Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines sintètiques, que s’aplica
en una o més capes a un parament prèviament arrebossat amb la finalitat de millorar la superfície d’acabat del
mateix.
x Interiors:
- aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rígides de suro, taules i taulons de fusta, perfils
d’alumini o de plàstic, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer inoxidable o PVC, o altres.
- enrajolat de parets: revestiment de paraments interiors amb rajoles de València
- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les irregularitats d’un
parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior.
- flexibles: revestiment continu de paraments interiors amb papers, plàstics, microfusta i microsuro, per a acabat
decoratiu de paraments, presentats en rotlles flexibles.
- refererit: revestiment continu interor de guix negre, que s’aplica a les parets per preparar-les, abans de l’operació
més fina del lliscat.
- lliscat: revestiments contnus interiors de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa a sobre
de la superfície del referit.
- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements
d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos.
- teixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials tèxtils o moquetes a base de fibra natural o
artificial.
1.3 Observacions generals:

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

TANCAMENTS INTERIORS. PLAFONS PREFABRICATS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com:
- per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc.
- per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat.
Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum la potència dels
quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de limitació del
solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també les preses
provisionals d’obra (aigua i electricitat).

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

REVESTIMENTS INTERIORS

Treballs de transport (operaris de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.

1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un parament interior, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.

x Pels treballs de muntatge:
- Casc de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).

1.2 Descripció:
Tipus de revestiments interiors:
estudi de seguretat i salut
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x
x
x
x

aplacats o xapats.
arrebossats.
pintures.
Enrajolats de parets:
- amb morter de ciment
- amb adhesiu.
x referits i lliscats.
x tèxtils.
x flexibles.

REVESTIMENTS INTERIORS
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels elements
necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes.
Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta finalitat: muntacàrregues, gruetes, etc.
El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la respectiva planta. El transport de material paletitzat des del camió o magatzem
fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador.
Per tal de realitzar els revestiments, serà imprescindible considerar el següent equip humà:
x operadors de grua.
x operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guixos, segons el cas.
x operadors de carretó elevador.
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels revestiments:
x Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.
x Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
x Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.
x Presa provisional d’aigua.
x Instal·lació elèctrica provisional.
x Instal·lacions d‘higiene i benestar
REVESTIMENTS INTERIORS
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització
del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de la tecnologia
que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D.
1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar i
reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

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

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

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

Avaluació
risc
ELEVAT
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI

del

OBSERVACIONS :
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombament de material de revestiment o degut a la
manipulació de l’esmoladora angular.
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics.
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
(26) Risc causat per la manipulació de materials per xapats, enrajolats de parets, aplacats, etc.
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x Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; per a
elements de poc pes, la grueta, i bombes per elevacions de morters, formigons, guixos i materials a granel.
x Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’han d’assegurar que ja estan construïdes les
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.
PROCÉS
x El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris per tal de realitzar-los amb la major seguretat possible.
x Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.
x Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats
anteriors (balconeres, cornises, etc.).
x És prohibida la formació de bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de dues escales de mà, tant les de
recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.
x És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la realització de treballs
sobre superfícies insegures,
x Fins a 3 metres d’alçada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes.
x Per sobre de 3 metres, s’han d’emprar cavallets fornits de bastidors mòbils travats.
x La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos
metres.
x En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base de
barana perimètrica.
x Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en servei sense abans haver ajustat els frens de
trànsit per evitar moviments indesitjables.
x La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció
de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
x S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.
x Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes específiques
de càrrega i descàrrega.
x S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
x Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es fes, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el qual, en
ensopegar, es podrien produir caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada.
x En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per tal d’evitar cops, ferides i erosions.
x En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, es tindrà la
precaució de no posar el peu sota el palet.
x Per evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 Kg.
x És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femella.
x Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i
magnetotèrmics al quadre de zona.
x Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar
hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
Aplacat o xapat
x
x
x
x

En el cas d’aplacats o xapats, la bastida haurà de ser fixa, essent totalment prohibit d’emprar el bastiment penjat.
No s’ha de recolzar cap element auxiliar al xapat.
El transport de les plaques es farà en gàbies, plàteres o dispositius similars dotats de laterals fixos o abatibles.
Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha
risc de caiguda a diferent nivell.

Entaulellat
x El tall, mitjançant la serra de trepar, de les plaquetes i demés peces ceràmiques es realitzarà a locals oberts per evitar la
respiració d’aire amb gran quantitat de pols.
x Els talls es netejaran de “retalls” i “deixalles de pasta”.
x Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant trompes.
x És prohibit de llençar les runes directament pels forats de façana o dels patis.
x Les caixes de plaquetes o rajoles de valència s’aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls, on les necessitin,
situades el més allunyades possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
x Les caixes de plaquetes aplegades, mai es disposaran de manera que obstaculitzin les zones de pas.
x Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de làtex, granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Arrebossats, referits i lliscats.
x Els sacs de conglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls on siguin necessaris, el més separat
possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
x Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
x Quan les plataformes de treball siguin mòbils (plataformes de treball sustentades mitjançant elements pneumàtics o per
cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament
voluntari.
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x Els operaris que realitzin la manipulació de morters i guixos hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, granota
de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a
diferent nivell.
x En els treballs d’arrebossat amb màquina s’haurà de vigilar en tot moment que es compleixi el Reglament de Baixa
Tensió.

x Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm i reforç central amb tub buit i, a la
part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix
de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
x Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm.
d’ample.
x Extintor de pols química seca.

Tèxtils i flexibles.
x El transport de paquets de llates d’empostissar (rotlles de tela, moqueta, goma espuma, etc.) es realitzarà mitjançant dos
operaris per tal d’evitar els accidents per interferències, ensopegades o sobreesforços.
x Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient tant com per la renovació
constant com per evitar les possibles intoxicacions.
x S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de les coles i dissolvents; i aquest magatzem haurà de mantenir una ventilació
constant.
x És prohibit de mantenir en el magatzem pots de dissolvents i coles sense estar perfectament tancats, per tal d’evitar la
formació d’atmosferes nocives.
x Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran allunyats de qualsevol focus de calor, foc o espurna.
x Els revestiments tèxtils s’emmagatzemaran totalment separats dels dissolvents i coles per evitar possibles incendis.
x S’instal·laran cartells de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i dissolvents, i del
magatzem de productes tèxtils.
x En cada magatzem s’instal·larà un extintor de pols química seca.
x En l’accés a cada planta, on s’estiguin fent servir coles i dissolvents, s’instal·larà un cartell de no fumeu.
x És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.
x Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de seguretat i
màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics.

x Senyalització de seguretat en el Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:

Pintures

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).

x Es farà el màxim per evitar el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà els treballadors que
realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la seva mobilitat (casc
de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè, botes de seguretat i en els casos que
es necessiti, cinturó de seguretat
x El vessament de pintures i matèries primes sòlides com pigments, ciments, i d’altres, es durà a terme des de poca alçada
per evitar esquitxades i núvols de pols.
x Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, ni es menjarà ni es
beurà.
x Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran de ser dotats d’adaptador facial
que ha de complir amb les exigències legals vigents, a aquest adaptador facial hi anirà acoblat el seu corresponent filtre
químic, o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega de pigment i sense dissolvents orgànics que evitin
la ingestió de partícules sòlides.
x Quan s’apliquin pintures amb risc d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, com treballs de
soldadura i d’altres, tenint previst pels voltants del tall un extintor.
x L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’hauran de fer en recipients tancats,
allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin nitrocel·lulosa s’haurà de
realitzar una volta periòdica dels mateixos per tal d’evitar el risc d’inflamació. S’instal·laran extintors de pols química seca
al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures
x Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues per evitar
sobrecàrregues innecessàries.
x El magatzem de pintures disposarà de ventilació.
x Sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar les següents senyals: advertència de material inflamable,
advertència material tòxic, no fumeu.

- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
x Senyal d’advertència de risc elèctric.
x Senyal d’advertència de risc d’incendi.
- Senyal de prohibit el pas als vianants.
- Senyal de no fumeu.
- Senyal de protecció obligatòria del cap.
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.
- Senyal de protecció obligatòria de les mans.
- Senyal de protecció obligatòria del cos.
- Senyal de protecció obligatòria de la vista.
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
- Senyal de protecció obligatòria de la cara.
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

REVESTIMENTS INTERIORS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
x
x
x
x
x

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

x Pels treballs amb pintura i coles:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neoprè).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
- Pantalla facial, si s’escau..

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:
Escales de mà
Formigonera pastera
Bastida de borriquetes
Serra
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

x Pels treballs amb morters i guixos:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neoprè).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
x Pels treballs de revestit o xapat:
- Cascos de seguretat
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els treballadors dels
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7
RD 1627/1997).

x Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del
30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

REVESTIMENTS INTERIORS

x Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de
90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran
d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
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PAVIMENTS
1.- Introducció.
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1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.
1.2 Tipus de revestiments :
x peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: pedra natural o
artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer.
x flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents materials: moqueta de
fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de goma i policloroprè.
x soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, la superfície superior
de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment.

1.3 Observacions generals:
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de bombatge
pneumàtic de morters o assimilables.
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge de la grua.
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels
quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de limitació del
solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com també, les preses
provisionals d’obra (aigua i electricitat).
PAVIMENTS
1.- Definició i descripció.

possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització
del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7
del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i
reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
10.-Projecció de fragments o partícules
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives
20.-Explosions.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
27.-Malalties causades per agents químics.
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MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
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BAIXA
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MÈDIA

MOLT GREU
GREU
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GREU

Avaluació
risc
MEDI
MEDI
ÍNFIM
BAIX
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI

del

1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.

OBSERVACIONS :

1.2 Descripció:

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

x tipus de revestiments amb peces rígides:
amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de ciment
permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt.
amb llistons d’empostissar (mosaic).
amb posts (fusta).
amb lloses de pedra.
amb plaques de formigó armat.
amb llambordins de pedra i formigó.
x tipus de revestiments flexibles:
Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni adherides a tocar o
soldades.
Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum adherits, de goma
adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o soldades.
Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment.
- tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants.

PAVIMENTS
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
x
x

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; per
elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials a granel.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels elements
necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes.
Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi: grues, muntacàrregues, gruetes,
etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El transport del material paletitzat des del camió o
magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador.

x
x
x
x

Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà:
x
operadors de grua.
x
enrajoladors i d’altres.
x
operadors de carretó elevador.

x
x

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels paviments:
x
Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per transport
auxiliar, carretó elevador, toro, etc.
x
Estris.
x
Eines manuals.
x
Presa provisional d’aigua.
x
Instal·lació elèctrica provisional.
x
Instal·lacions d’higiene i benestar.
PAVIMENTS

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la
estudi de seguretat i salut
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El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats
anteriors (balconeres, cornises, etc.)
Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar el risc de pis
lliscós.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos
metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de
protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la grua.
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes específiques.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el qual, en
ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.
En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, es tindrà la
precaució de no posar el peu sota el palet.
Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i
magnetotèrmics al quadre de zona.
És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femella.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
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Peces rígides
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El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en ambients
amb pols neumoconiòtiques.
El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, per evitar en la
forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió.
Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la projecció de
partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de no ser així, s’haurà
d’apantallar la zona de tall.
Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades.
Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar paletitzats i
totalment fetes les vorades.
Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes de
subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut.
El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega.
Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport per evitar
accidents per vessament de la càrrega.
Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes emplintades,
fermament amarrades per evitar vessaments.
Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies recentment
solades.
Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a on es vagi a
col·locar.
Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas.
Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés, indicant-se
itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria.
Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb rètol de “paviment
lliscant”
Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per risc elèctric.
Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb els raspalls i
papers de vidre.
Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran amb la
màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”.
Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han de ser
eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball.
Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o làtex, granota de
treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.
Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà),
granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin, màscara antipols.
Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per descontrol
de la càrrega i lumbàlgies.
Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de “superfície
irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell.
Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la formació
d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta.
Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte amb energia
elèctrica.
Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat.
Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina
"desendollada de la xarxa elèctrica”.
Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les plantes.
Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran d’evacuar
als muntacàrregues.

Flexibles
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on s’hagin d’emprar,
situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas.
És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran immediatament, per
tal d’evitar incendis.
Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la renovació constant,
evitant atmosferes tòxiques.
S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir una ventilació
constant.
És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament tancats, per evitar la
formació d’atmosferes nocives.
Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis.
S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del magatzem (al de
dissolvents i al de productes plàstics)
S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i dissolvents i del
magatzem de productes plàstics.
En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu..
Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o espurna.
És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.
Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de seguretat i
màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics.
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ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:
Transpalet manual: carretó manual
Formigonera pastera
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
PAVIMENTS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
x

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:

x Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha
de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres
entre ells com a màxim.
x Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit, i a la
part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix
de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
x Extintor de pols química seca.
x

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:

- Senyal de perill.
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
- Senyal d’advertència de risc elèctric.
- Senyal d’advertència de risc d’incendi.
- Senyal de prohibit el pas als vianants.
- Senyal de no fumeu.
- Senyal de protecció obligatòria del cap.
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.
- Senyal de protecció obligatòria de les mans.
- Senyal de protecció obligatòria del cos.
- Senyal de protecció obligatòria de la vista.
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
- Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).

PAVIMENTS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
x
Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).
x
Pels treballs amb coles i dissolvents:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neoprè).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
- Pantalla facial, si s’escau.
x
Pels treballs amb morters, formigons i llots:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neoprè).
- Granota de treball.
- Botes de goma de seguretat.
x
Pels treballs de col·locació de paviment:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
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- Botes de cuir de seguretat.
- Genolleres.
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids.
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids.

Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà:
- operadors de grua.
- operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guix, segons el cas.
- operadors de carretó elevador.

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

També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització dels revestiments:
- Maquinària: formigonera pastera, bombatge de morter, carretó elevador, toro, etc.
- Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallet, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.
- Presa provisional d’aigua.
- Instal·lació elèctrica provisional.
- Instal·lacions d’higiene i benestar.

1.- Introducció.

RECOBRIMENTS DE SOSTRES
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.

1.1 Definició:
Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen.
1.2 Tipus de sostres:
x Revestiments de sostres:
- referit: revestiment continu interior de guix negre, que s’aplica per preparar els sostres, abans de l’operació més
fina del lliscat.
- lliscat: revestiment continu interior de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa sobre la
superfície del referit.
- pintures: revestiment continu de sostres i elements d’estructura, fusteria, manyeria i elements d’instal·lacions,
situats a l’interior amb pintures i vernissos.
x Cels rasos:
- continus: formació de sostres suspesos sense juntes aparents, a interiors d’edificis.
- de plaques (discontinus): formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats metàl·lics, a
interiors d’edificis.

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització
del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7
del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i
reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.1 Definició:

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

MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA

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

Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen.
Cel ras constituït per canyís, escaiola o peces especials d’un material qualsevol, que es penja del forjat, donat que no té
funció resistent.

OBSERVACIONS :

1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, bastides tubulars modulars, bastides
tubulars modulars sobre rodes, plataformes elevades hidràulicament, escales de mà, etc.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran muntacàrregues i gruetes de petita capacitat.
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de ser
d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de limitació del
solar, per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, també, les preses
provisionals d’obra (aigua i electricitat).
RECOBRIMENTS DE SOSTRES
1.- Definició i descripció.

1.2 Descripció:
Un cop realitzats els tancaments tant exteriors com interiors, iniciarem el recobriment dels sostres, distingint els diferents
tipus:
x Revestiment de sostres:
Per a la realització de revestiment, es muntarà una tarima sustentada sobre cavallets, aquesta plataforma haurà de cobrir,
en una o vàries fases, segons la dimensió de la superfície, tota la superfície a recobrir. Aquesta es realitza per donar
facilitat al treballador que ha d’atendre al sostre i no per on circula, als diferents treballs de col·locació de guixos i pintures.
x Cels rasos:
Per a la realització de cels rasos s’auxiliaran els treballs amb escales de tisora per a la col·locació de les guies o penjadors
fins a 3 metres i per alçades superiors es realitzarà la col·locació amb petites torres de bastida tubular modular amb rodes.
Els cels rasos es poden realitzar:
- sense guies: formació de sostres mitjançant plaques suspeses mitjançant penjadors, a interiors d’edifici.
- amb guies (discontinus) : formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats metàl·lics, a
interiors d’edificis.

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

del

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombeig de material o degut a la manipulació de
l’esmoladora angular.
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades.
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents.
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
(26) Risc casuat per la manipulació de peces per recobrir sostres.
RECOBRIMENTS DE SOSTRES
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra i la grueta per a
elements de poc pes.
- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.
PROCÉS

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels elements
necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes.
Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta fi: muntacàrregues, gruetes, etc. El
transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport del material paletitzat, des del camió o
magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant carretó elevador.

- El personal encarregat de la realització dels cels rasos ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall (bastida) net, endreçat i ben il·luminat.
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- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats
anteriors (balconeres, cornises, etc.).
- És prohibida la formació de bastides mitjançant un tauló recolzat als graons de dos escales de mà, tant les de
recolzament lliure com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.
- És prohibida la formació de bastides mitjançant bidons, piles de materials i assimilables, per evitar la realització de
treballs sobre superfícies insegures.
- Les bastides per a la instal·lació de cels rasos sobre rampes tindran la superfície horitzontal i vorejats de baranes
reglamentàries en el cas de risc de caigudes a diferent nivell. És permès el recolzament a un graó definitiu i cavallet
sempre que aquesta s’immobilitzi i els taulons s’ancorin i falquin.
- En iniciar-se la jornada, es revisaran les bastides i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves proteccions i estabilitat.
- S’ha de mantenir la bastida neta de substàncies pastoses per tal d’evitar relliscades.
- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos
metres.
- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció
de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
- Els fleixos s’han de tallar, doncs, cas de no fer-ho es podrien convertir en un “llaç” amb el que, en ensopegar, es
produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot, des d’alçada.
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.
- En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial es tindrà la
precaució de no posar el peu sota el palet.
- Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.
- És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femella.
- És vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i
magnetotèrmics al quadre de zona.
- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar
hi ha riscos de caiguda a diferent nivell.
- Les runes s’aplegaran en contenidors amb rodes pel seu posterior trasllat fins el muntacàrregues.
- És prohibit de llençar les runes directament pels forats de la façana o dels patis.
- Els sacs i planxes s’aplegaran ordenadament repartits, al costat dels talls on es vagin a utilitzar, el més separats possible
dels trams on s’han d’evitar sobrecàrregues innecessàries.
- Els aplecs de sacs o planxes es col·locaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
Revestiments de sostres (referits, lliscats i pintures)
- En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas quedi tallat
temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar un pas alternatiu amb senyals de direcció obligatòria.
- Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres, es recolzarà sobre cavallets.
- Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada de taulons, que
cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i caigudes.
- Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà sobre cavallets metàl·lics o de fusta. És prohibida
expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el parament.
- En cas que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars.
- Els sacs de guix s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls en què s’hagin d’emprar, el més separats
possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
- Els sacs de guix es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
- Els operaris que realitzin la manipulació de guixos, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, granota de
treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si a aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a
diferent nivell.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:
Escales de mà
Bastida de borriquetes
Taladradora portàtil
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
RECOBRIMENTS DE SOSTRES
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
- Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:
x Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90
cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar
situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
x Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i, a la
part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix
de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
x Extintor de pols química seca.
- Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada a
aquesta activitat:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

NOTA: Pel que fa a pintures, veure pintures

RECOBRIMENTS DE SOSTRES

Cels rasos
Sense guies
- En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas quedi tallat
temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar el pas alternatiu amb senyals de direcció obligatòria.
- Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres es recolzarà sobre cavallets.
- Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada de taulons, que
cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i caigudes.
- Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà a sobre de cavallets metàl·lics o de fusta. És prohibida
expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el parament.
- Posat que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars.
- Per apuntalar les plaques fins l’enduriment del penjat (estopa, canya, etc.) s’utilitzaran suports de taulonet a sobre de
puntals metàl·lics telescòpics, per evitar els accidents per desplom.
- El transport de sacs i planxes es realitzarà interiorment, preferentment dalt d’un carretó de mà, per evitar sobreesforços.
Amb guies
- Les escales de mà per emprar han de ser del tipus de tisora, dotades de sabates antilliscants i cadeneta de control
d’obertura màxima, per evitar accidents per inestabilitat.
- Les plataformes de treball dalt de cavallets tindrà un ample mínim de 60 cm.
- La instal·lació de cels rasos es realitzarà des de plataformes ubicades dalt d’una bastida tubular (a més de dos metres
d’alçada) que estaran closes per una barana de seguretat amb passamà a 90 cm d’alçada, barra intermèdia i sòcol.
- Les plataformes instal·lades a bastides tubulars sobre rodes no s’utilitzaran sense haver ajustat els frens de trànsit, abans
de pujar a elles.
- Les bastides que s’han de construir per a la instal·lació de cels rasos (metàl·lics, cartró premsat, etc.) es muntaran dalt de
cavallets sempre que l’alçada sigui inferior a dos metres.
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5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).
Pels treballs amb pintura:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
Pantalla facial, si convingués.
Pels treballs amb guixos:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Pels treballs de col·locació de guies, plaques i lamel·les:
Cascos de seguretat.
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x Guants de cuir i lona (tipus americà).
x Granota de treball.
x Botes de cuir de seguretat.

FUSTERIA
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.

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

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de
Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en la seva avaluació s’ha tingut
en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització
del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7
del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i
reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.

1.- Introducció.
1.1 Definició:
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funció no estructural.
1.2 Tipus de fusteria:
De façana: tancaments de buits de façanes, amb portes i finestres realitzades amb fusteria de perfils, fusta, rebudes als
anversos interiors del buit, dels següents materials:
x acer.
x acer inoxidable.
x alumini (aliatges lleugeres).
x fusta.
x PVC (plàstics).
Per a interiors: tancaments de buits de passos interiors i armaris encastats amb portes de:
x acer.
x fusta.
x vidre.
1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues.
En els treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència
dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimètriques de limitació del
solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també les preses
provisionals d’obra (aigua i electricitat).

Riscos

Probabilitat

Gravetat

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

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

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

Avaluació
risc
CRÍTIC
MEDI
BAIX
ÍNFIM
ELEVAT
MEDI
ÍNFIM
MEDI
BAIX
BAIX
ÍNFIM
MEDI
MEDI
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI

del

OBSERVACIONS :
(8) Risc específic causat per l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta.
(17 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos.
(26) Risc causat per la manipulació de vidres.
(27) Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos.

RAM DE FUSTER

RAM DE FUSTER

1.- Definició i descripció.

3.- Norma de Seguretat

1.1 Definició:

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i vidres de finestres, portes i armaris
encastats, de funció no estructural.

- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua o el muntacàrregues d’obra.
- A causa dels treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les instal·lacions
d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

1.2 Descripció:
Abans de l’inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar l’aplom dels paraments i l’escairat de
brancals i llindes.
Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col·locaran els bastiments de base encastats o ancorats.
Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o directament a l’obra. Sobre
aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents a les finestres o portes.
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament d’elements
necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a la planta baixa. Aquest
aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquest fi: grues o muntacàrregues, a mesura que es
necessitin per a la seva col·locació a les diferents plantes.
Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà:
- operadors de grua.
- fusters.
- vidriers.
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització de la fusteria:
- Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.
- Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil, esmoladora, serra circular manual, etc.
- Instal·lació elèctrica provisional.
- Instal·lacions d’higiene i benestar.
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PROCÉS
- El personal encarregat de la col·locació de la fusteria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endreçat.
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats
anteriors (balconeres, cornises, etc.)
- Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes específiques.
- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
- Els fleixos s’han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el qual, en
ensopegar, es produirien caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada.
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.
- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i
magnetotèrmics al quadre de zona.
- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar
hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
- En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base
de barana perimètrica.
- És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les caigudes des d’alçada. Si no existís
aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura, cables a on amarrar el fermall del cinturó de seguretat.
- És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la realització de treballs
dalt de superfícies insegures.
- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos
metres.
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- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció
de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
Ram de fuster
- Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades.
- En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra.
- Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs perfectament fleixats, penjats
mitjançant eslingues de la grua torre.
- Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) s’hissaran a les respectives plantes
convenientment fleixats i subjectats al muntacàrregues. En arribar a la planta d’ubicació, es deixaran anar els fleixos i es
descarregarà a mà.
- En cas que l’hissat es realitzi mitjançant la grua, una vegada a la planta d’ubicació, es deixaran anar els fleixos i es
descarregaran a mà.
- Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació definitiva segons el
replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, estampit sigui segur; és a dir, que impedeixi que es
desplomin en rebre un cop lleu.
- Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que haurà de tenir barana de seguretat si hi ha
risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres.
- Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es reposarà immediatament
la protecció. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a diferent nivell, el treballador haurà d’emprar el cinturó
de seguretat convenientment ancorat.
- Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjançant trompes d’abocament o
mitjançant petits contenidors previstos per a aquest fi.
- Els treballs de col·locació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a mínim entre dos operaris.
- Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d’haver acabat el procés d’enduriment
de la part de rebut del bastiment de base, per a que acabi el risc d’ensopegades i caigudes.
- Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre sota ventilació per “corrent d’aire”.
- El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir ventilació directa i constant, així com un extintor
de pols química seca al costat de la porta d’accés i sobre d’aquesta, un senyal de perill d’incendi, i un altre de no fumeu.
- Els operaris que realitzin la col·locació de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests
treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.
Muntatge de vidre

x Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm.
d’ample.
x Extintor de pols química seca.
- Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:
x
x
x
x
x
x
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Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

RAM DE FUSTER
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

-

Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi.
A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan envidrant.
És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal·lació de vidres.
Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls.
Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat.
La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses.
El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instal·lar immediatament.
Els vidres transparents ja instal·lats s'assenyalaran adequadament.
Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d’un jaç de taulons de fusta; el vidre es
col·locarà quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament determinat.
- Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical.
- Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instal·lació dels vidres a les finestres, estaran protegides a la part de davant
(la que dóna a la finestra) per una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurada des de la plataforma de treball, formada
per passamans, llistó intermedi i sòcol, per evitar el risc de caiguda al buit durant els treballs.
- Els operaris que realitzin la col·locació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà),
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de
caiguda a diferent nivell.
ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat
Esmoladora angular
Bastida de borriquetes
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els criteris
establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
RAM DE FUSTER
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Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Pels treballs de fusteria de fusta:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.
Màscara antipols pels fregadors amb paper de vidre.
Màscara amb filtre químic posat que manipulessin coles, vernissos, etc.
Pels treballs de tancaments metàl·lics:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.
Ulleres antiimpactes per a manipulació de l’esmoladora.
Pels treballs de cristalleria:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.

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

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.

INSTAL·LACIONS

- Les proteccions col·lectives a què fan referència les normes de seguretat estaran constituïdes per:
x Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90
cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar
situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
x Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i, a la
part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix
de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
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1.- Introducció.
1.1 Definició:
Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un servei.
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1.2 Tipus d’instal·lacions :
- Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de maçoneria, en l’obertura
de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el posterior tancament de les regates, en el cas
d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació de caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els
elements de seguretat, etc. que són necessaris pel correcte funcionament del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV,
megafonia, l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats a un edifici.
- Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8)
- Fontaneria.
- Sanejament.
- Calefacció.
- Gas
- Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8)
- Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les antenes receptores i de les línies
de repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts de connexió dels aparells interiors.
- Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i tancaments, es
procedirà, d’una banda, a la col·locació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i d’altra banda, a la instal·lació de
guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit.

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7
del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i
reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
ALTA
MÈDIA
BAIXA
ALTA
ALTA
MÈDIA

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

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

1.3 Observacions generals :
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, eines manuals,
etc.
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels
quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de limitació del
solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també, les preses
provisionals d’obra (aigua i electricitat).
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS

OBSERVACIONS :
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates.
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
x

1.- Definició i descripció.

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions
d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

1.1 Definició:
Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia elèctrica a 220/380
volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici.
Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats a la transmissió per cable de senyals elèctriques
d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc.

PROCÉS
Xarxa interior elèctrica i àudio-visual
x
x
x

1.2 Descripció:
Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (instal·lació elèctrica de
220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es realitzaran mitjançant cables entubats,
i a cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions.
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, vídeo, megafonia, TV
per cable, etc.
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes de distribució, que
hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació.

x
x
x
x
x

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials necessaris per
dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat
tancat(cables, tubs, etc.).
Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent equip humà:
x
electricistes.
x
ajudes de maçoneria.
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal·lació:
x
Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
x
Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer regates,
etc.
x
Instal·lació elèctrica provisional.
x
Instal·lacions d’higiene i benestar.
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I AUDIOVISUALS
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització
del risc.

x
x
x
x
x
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El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats
anteriors (balconeres, cornises, etc.).
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.
Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i
magnetotèrmics al quadre de zona.
En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar el risc
d’ensopegades.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos
metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de
protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les clavilles
mascle-femella.
Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura,
per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies insegures.
En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit (escales,
balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat.
Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).
Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes per altres en
bon estat de manera immediata.
Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que s’executarà serà el
que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes necessaris
per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se.
Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar-se, per evitar
accidents.
Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions de
mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Xarxa exterior elèctrica
El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a rases.
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A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ).
Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies.
Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada d’aquests
elements més cinc metres.
Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals previstes per al
codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells.
Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de seguretat respecte
a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions no superiors a 66 Kv, a una
distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 metres.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or de seguretat als
treballs a línies i aparells d’Alta Tensió:
Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la impossibilitat de
tancament intempestiu.
Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.
Reconeixement de l’absència de tensió.
Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió.
Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.
S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol manipulació.
En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de seguretat,
protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa.
L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà amb l’edifici
desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa.
Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a la sala de la
banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i que els operaris es trobin
vestits amb les peces de protecció personal.
Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements següents:
placa d’identificació de cel·la.
Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les víctimes.
Esquema del centre de transformació.
Perxa de maniobra.
Banqueta aïllant.
Insuflador per a la respiració boca a boca.
En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència de perill.
En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars de
maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la col·locació de ferramentes que es
regiran segons la norma de soldadura elèctrica EstAc5.
La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la normativa de
grues mòbils de ConMu4.
S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el “Reglament
sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 de novembre, BOE 288
d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988).
Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió i la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973”

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat:
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
x

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:

- Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim de la corda de 4
mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimètrica de poliamida de 12 mm.
de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes són els elements estructurals,
donat que així la xarxa pot quedar convenientment tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150
Kp.
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90
cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar
situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit i a la
part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix
de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
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- Extintor de pols química seca.
x
-

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
x
Treballs de transport:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
x
Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Guants aïllants, si els calgués.
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si els calgués.
x
Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) :
- Cascos de seguretat.
- Guants aïllants.
- Granota de treball.
- Botes aïllants.
- Protecció d’ulls i cara.
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant.
- Perxa aïllant.
x
Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates).
x
Pels treballs de soldadura elèctrica:
- Cascos de seguretat.
- Pantalla amb vidre inactínic.
- Guants de cuir.
- Mandil de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors amb els
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7
RAD 1627/1997).
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30
de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
1.- Definició i descripció.
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1.1 Definició:
Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules, comptadors,
etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum.
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes.
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.), conduccions
(muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum.
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua calenta, no superior a
90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la radiació tèrmica dels radiadors.

3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT
x

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions
d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS
1.2 Descripció:

Xarxa interior

Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids:
- les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas.
- les que són totalment independents: calefacció.

x

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials necessaris per
dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat
(cables, tubs, etc.).
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent:
x
lampistes.
x
paletes.
x
operari que realitza les regates.

x

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització
del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7
del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar i
reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Probabilitat

Gravetat

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

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

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

x
x

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal·lació:
x
Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà, passarel·les,
proteccions col·lectives i personals, etc.
x
Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer regates
(regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc.
x
Instal·lació elèctrica provisional.
x
Instal·lació provisional d’aigua.
x
Instal·lacions d’higiene i benestar.

Riscos

x
x
x
x

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

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

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.
Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i
magnetotèrmics al quadre de zona.
En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar el risc
d’ensopegades.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos
metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de
protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.
És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les clavilles
mascle-femella.
Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per
evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de superfícies insegures.
Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).
Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per d’altres en bon
estat de manera immediata.

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

El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat.
Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses.
Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del ganxo de la grua. La
càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els riscos de cops i
enganxades.
Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, per evitar
accidents a les vies de pas intern.
El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent d’aire i
il·luminació artificial si fos necessària.
El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a darrera, de
manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i ensopegades amb d’altres
operaris a llocs poc il·luminats.
Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la feina.
Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels muntants,
evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó de seguretat contra les
caigudes.
Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se després d’haver
acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda.
Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, aplegant la runa per al
seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes.
És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un corrent d’aire de
ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics.
El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra;
que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial.
La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es realitzarà
mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.
A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill explosió” i un altre de
“No fumeu”.
Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca.
És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.
És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos.
Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis.
Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles.
S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol.
Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les vàlvules
antiretrocés.
Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin aixecat els parapets o
baranes definitives.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.
Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), ulleres
antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat.
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x
x
x

Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de cuir,
espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara
antifums tòxics si els calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de
cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i
màscara antifums tòxics si calgués.
Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els
calgués.

Xarxa exterior
x
x
x
x

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà enterrada a rases.
En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat:
Soldadura elèctrica
Pistola fixa-claus
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
x

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90
cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran
d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
- Extintor de pols química seca.
x
-

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
x
x
x
x
-

Treballs de transport i fontaneria:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó de seguretat, si calgués
Pels treballs amb bufador:
Cascos.
Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Maneguins de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.
Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates).
Cinturó de seguretat, si calgués
Pels treballs de soldadura elèctrica:
Cascos de seguretat.
Pantalla amb vidre inactínic.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.

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

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc, material inflamable.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

MEDIS AUXILIARS

Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de gran tonatge
x
x
x
x
x

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

x
x
x
x
x
x
x
x

x
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S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària.
Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en possessió del corresponent permís
de conducció per al vehicle que condueixen.
Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc “dúmper”, i abans d’iniciar-se
el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona.
En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran d’utilitzar topalls o
tascons que impedeixin fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir accionat el fre d’estacionament.
En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres dels senyalitzadores
autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades.
S’ha de triar el dúmper o camió més adequat segons la càrrega per transportar.
S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics.
S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega.
Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de què la plataforma estigui plana
i sensiblement horitzontal.
Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres sense cap
brusquedat tot i anunciant-les prèviament.
En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat quan surti de la cabina.
Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinària, evitant la
permanència d’operaris sobre el basculador.
Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculadora :
- el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera protectora.
- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega estarà equilibrada quan es
carregui.
- s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega.
- sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de seguretat.
- si el bolquet és articulat, aquest s’ha de mantenir en línia.
- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en cada tipus d’obertura,
tancament i bloqueig de les portes.
Després de la descàrrega de la caixa basculadora :
- no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora està totalment abaixada.
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x S’haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual es dictaminen les disposicions
d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.
Retroexcavadora
x
x
x
x
x
x
x

x

S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.
És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de senyalitzar a la
part exterior de la cabina del conductor.
En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques.
Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà:
- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar la visibilitat
- Comprovar el clàxon de marxa enrera.
En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada,
baixar el catúfol i recolzar-lo a terra.
Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present :
- Posar el fre d’estacionament.
- Posar en punt mort els diferents comandaments.
- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria.
- Treure la clau de contacte.
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina.
S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el motor en marxa
ni la cullera aixecada.

Armadures
x S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades.
x L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin l’estabilitat de la peça
en la seva manipulació.
x S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra.
x En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació propera als accessos
de l’obra.
x L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de fer seguint la
màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a continuació la cisalla, la
plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcols i graelles.
x En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat.
x Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra.
x Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran els corresponents
diferencials i magnetotèrmics.
x Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui realitzant la soldadura.
x El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de les seves parts
actives.
x En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa d’oxitallada.

Planta de formigó
x La planta de formigó s’ha d’instal·lar molt a prop de l’accés a l’obra, per poder evitar, així, el trànsit de camions cap a
l’interior de l’obra.
x Abans de la instal·lació de la planta de formigó cal preparar el terreny, donant-li un cert vessament.
x En la planta de formigó es procurarà que totes les escales i plataformes d’accés tinguin les corresponents baranes de
seguretat.
x L’accés a la part superior, als sitges, per a la revisió de les vàlvules, haurà d’estar
x Es garantitzarà, mitjançant punts de llum exterior, la il·luminació de la planta.
x Si el subministrament de formigó fresc al tall es fa mitjançant camions formigonera s’haurà de senyalitzar els camins de
accés i és prohibit la neteja de la cisterna a l’interior de l’obra.
x Si el subministrament del formigó fresc es fa mitjançant bombeig s’haurà d’ancorar els conductes per evitar moviments
que pugin deteriorar les conduccions, així s’haurà de netejar els conductes un cop acabat el procés de formigonat de
cada jornada.
x El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi figurarà obligatòriament, els interruptors
diferencials i magnetotèrmic per garantir la protecció contra contactes.

Bombeig de formigó
x L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus de treball.
x La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se les parts susceptibles de
moviment.
x La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així les caigudes per
possibles moviments incontrolats de la mateixa.
x Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de taulons segur, sobre el qual es
recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint la mànega des de castellet de formigó (torreta de formigonat).
x La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un operari
especialitzat, evitant així, accidents per tampons o sobretensions interns.
x Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a la canonada) enviant masses de
morter de dosificació, per evitar obturació del conducte.
x És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els dispositius de recollida a la sortida de la
mànega després del recorregut total del circuit.
x En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntant tot seguit la
canonada.
x Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements sòlids, allunyant-se del lloc
abans de què comenci el procés.
x S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà de tenir present que qualsevol altra
reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats.
x Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable.
x Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la bolcada.

Escales de mà.
x
x
x
x
x
x
x
x

Grues i aparells elevadors
- En el cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que es faci un correcte
eslingat.
- L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4.
- S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços.
- Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés deformacions o trencaments de
qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta.
- Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.
- En el cas de les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus corresponents
dispositius.
- El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.
- La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos.
- Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat a la nostra
legislació vigent :
x RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i la seva Manutenció.
x Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM2 del Reglament
d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra.
x RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament
d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils autopropulsades emprades.

Soldadura elèctrica
x
x
x

Serra circular
x S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra.
x S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall.
x S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un resguard, es
deixarà només una sortida per les llimadures.
x S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.
x Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades.
x En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no presentin la forma de
entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc.
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A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar engalzats.
Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent.
No han de superar alçades superiors a 5 metres.
Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre.
Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.
Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la seva part superior .
L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada.
L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta.

x
x
x
x
x
x
x
x

Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir, granota de
treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als casos que sigui necessari
també hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda.
La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de l’elèctrode.
No es pot picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta despreses poden produir
greus lesions als ulls.
No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular.
No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada.
S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies.
Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu treball.
S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i pis format per
taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a mínim 60x60
No s’ha de deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre un portapinces.
S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes.
No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes.
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x
x
x
x
x
x

S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els treballs.
Posat que hi hagi pauses perllongades s’haurà de desconnectar el grup de soldadura.
S’ha de comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie.
Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces portaelectrodes i els borns
de connexió.
Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura.
S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis.

x
x

També s’ha de comprovar que no hi hagi ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a les operacions
de descens de la mateixa.
Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de manteniment i
deixar-lo fora de servei.

Bastides de cavallets.

Esmoladores angulars
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los.
S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs lliures de
cops i atenent a les indicacions del fabricant.
Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.
No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola.
S’haurà d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina.
No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió excessiva. Els
resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la
peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc.
Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça, de manera que
no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació.
S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al disc o moviments
incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials propers al lloc de treball.
En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada, cal assegurar sempre la postura de treball, ja que, en cas
que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar a multiplicar.
No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles, ja que, en
cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.
En funció del treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont.
En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció corresponent per a la
mà.
Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar
convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall.
S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs d’aquest tipus,
obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d’aquests casos serà necessari
ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria.
Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió per a la captació
de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i importants desplaçaments o el medi
de treball és complex.
En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans de la projecció de
partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll.
L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de
treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç d’aspiració de la pols, ulleres
antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho requereix .

x
x
x
x
x
x

Màquina de trepar.
x
x
x

x

x

x

x
x
x

Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions :
- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del toro.
- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que aquesta estigui en
bon estat.
- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades.
- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles.
- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per sota de les càrregues, tot assegurant-se de
que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet.
Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts :
- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat el governall la palanca de comandament en posició neutra.
- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut.
- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no hi hagi cap obstacle al seu camí que pugui provocar
qualsevol incident.
- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si aquesta és molt voluminosa, controlant la seva estabilitat.
- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals.
- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix.
- S’han de respectar els itineraris preestablerts.
- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari al darrera de la
càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%.
Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el muntacàrregues s’hauran de
prendre les següents precaucions :
- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui suportar el pes del palet i del toro.
- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma.
No s’haurà de parar el toro, s’hauran de prendre les precaucions necessàries perquè no es dificulti la circulació.
En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst d’estacionament i
amb el fre posat.
Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció al voltant per tal que no hi hagi res que
pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra.
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En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar ulleres
antiimpactes
En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces abans de tallar-les,
i si no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar mascareta amb filtre mecànic contra la pols.
El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric.

Pistola fixa-claus
x
x
x
x
x
x
x
x

El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal d’evitar
accidents per inexperiència.
En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir
accidents.
En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir accidents.
Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara.
Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta.
No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes.
No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.
L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota
de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de seguretat si els calgués.

Perforadora portàtil
x
x

Toro, “Transpalet“ manual : carretó manual

No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres.
Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta.
La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres.
En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral.
L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm.
El conjunt haurà de ser estable i resistent.

x
x
x
x
x
x
x

El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal d’evitar els
accidents per inexperiència.
S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas de
deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda.
Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat que s’observés
alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada.
S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques.
No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions.
No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses lesions.
No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, després apliqui la
broca i embroqui-la.
La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una mànega contra la
humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.
És prohibit expressament de dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està connectada a la
xarxa elèctrica.

Formigoneres pasteres
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància superior als 3
metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents nivells. Si es col·loca dintre de
l’àrea d’influència de gir de la grua torre es disposarà d’ un cobert per protegir la caiguda d’objectes.
Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert vessament.
La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol amb la llegenda
“ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO AUTORITZADES”.
Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat del camí dels
carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments.
S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador de la
formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament.
Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de transmissió
(corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament.
Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments descontrolats.
L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona.
La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a terra.
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x
x
x
x
x

La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe.
El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica.
Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica.
Posat que la formigonera pastera es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar mitjançant la utilització
d’un balancí que la sospesi per quatre punts.
Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per evitar
moviments que puguin malmetre les conduccions, així com per netejar els conductes una cop finalitzat el procés de
bombeig, de cada jornada.

Instal·lacions d’Higiene i Benestar:
S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient la presa
provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals.
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant l’evolució d’aquests en el
temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats
fisiològiques.
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser :
x mòduls prefabricats, o
x construïdes a l’obra.
Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres :
x vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb seients i
casellers individuals.
x lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 treballadors.
x dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per cada 10
treballadors.
x inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un inodor per
cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20
m. i de 2,30 m. d’alçada.
x menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilació, calefacció i il·luminació.
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de vestuari, acoblantse els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre.
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de l’accés,
perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball.
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona per a la ubicació
de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de l’edifici que s’està
construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres anteriorment assenyalats.
S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés.
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de complir a cada
moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada.
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors.
S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal i col·lectiva.
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.
S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el posat que
estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició
d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment
senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.

Barcelona, GENER 2018
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PLEC
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC
1.1.

Identificació de les obres

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA REFORMA DE LES OFICINES PER PROFESSORS I ESPAIS
D’EMPRESES AL TCM6 DEL TECNOCAMPUS DE MATARÓ - FASE III

1.2.

Objecte
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva,
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals
per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a
l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en
compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació:
a) Tots aquells continguts al:

Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘.
(cas d'Edificació)

‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública)
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques
de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo’‘.
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.

1.3.

Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o,
al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir
les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint
com a mínim els següents documents:
Memòria:

Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar
conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

Plec:

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que
es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i
equips preventius.
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Plànols:
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2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
3. Combatre els riscos en el seu origen.
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs
de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la
salut.
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica,
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència
dels factors ambientals al treball.
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió
de les especificacions tècniques necessàries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat
definits o projectats.
Pressupost:

1.4.

Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de
l'Estudi de Seguretat i Salut.

Compatibilitat i relació entre els esmentats documents
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

2.1.

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi,
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la
seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte,
quan sigui necessari o es cregui convenient.

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i
al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per
l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als
mateixos les modificacions pertinents.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis
mitjans.

12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes
les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.
13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes
dades apareguin a algun document contractual.

14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de
les seves responsabilitats.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de
l’Estudi de Seguretat i Salut.

15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i
autoritzacions administratives.

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques
Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Promotor

16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

2.2.

Coordinador de Seguretat i Salut
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut,
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que
compti amb titulació acadèmica en Construcció.
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció,
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu,
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva
(Art. 15 a la L. 31/1995) :

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.

1. Evitar els riscos.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:
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f)
g)
h)

La recollida dels materials perillosos utilitzats.
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
i)
La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i
treballadors autònoms.
j)
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que
es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.
3.
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta
funció quan no calgui la designació de Coordinador.
4.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.
5.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de
treball.
6.
Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones
autoritzades.
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de
la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest
prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui.

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:
17.

Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat
i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:
d)
Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat
de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin
simultània o successivament.
e)
Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de
treball.
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar
la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte
d'obra.
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
(manteniment).
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar
l'Estudi de Seguretat i Salut.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos
treballadors autònoms.

2.3.

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra,
segons el R.D. 1627/1997, són les següents:
1.

b)
2.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics,
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995)
:
a)

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar
simultània o successivament.
En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases
de treball.

Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D.
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les
obres de construcció:
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 posta en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
e)
La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies
perilloses.
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Projectista

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació
dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.
8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.

2.4.

Director d'Obra
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics,
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a
més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del
control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra,
nomenat pel Promotor.
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:
20.
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells,
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut.
11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes
en el mateix.
12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat,
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a
les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de
Seguretat i Salut.
13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de
Seguretat i Salut del contractista.
14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els
visats que siguin preceptius.
15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre
d’incidències
17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren
perceptius.

2.5.

21.
22.
23.

24.
25.
26.

27.

Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes
28.

Definició de Contractista:
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

29.
30.

Definició de Subcontractista:
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista,
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra,
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es
regeix la seva execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:
18.

19.

31.
32.
33.

El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides
en el Projecte
Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar
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34.

com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i
Salut.
Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat
de l’obra.
Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho
requereixi.
Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra
dins dels límits establerts en el Contracte.
Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat.
El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat
i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.
Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS).
l)
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir
les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant
l'execució de l'obra.
m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.
n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció
Facultativa.
Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors
autònoms que hagin contractat.
A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.
Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar,
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.
El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.
Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.
El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra,
o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en
absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la
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35.
36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.

44.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AMPLIACIÓ DE L’AULARI I ESPAIS D’ADMINISTRACIÓ DE PARTS DELS EDIFICIS TCM6 I TECNOCAMPUS

prelació de representació del Contractista a l'obra.
El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre
d'Incidències.
Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.
El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les,
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs
de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius,
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui
afectar a aquest centre de treball.
El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que
haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a
l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i
no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al
mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per
part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.
L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis,
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà
al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.
El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional,
del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors
autònoms que intervinguin a l'obra.
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al
Llibre d’Incidències.
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS),
el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor,
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical
de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències,
tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla
de Seguretat i Salut de l'obra.
Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.
També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per
a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les
oficines d'obra.
El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia
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45.
46.

47.

48.

2.6.

obra o limítrofs.
El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.
La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva
feina, en aquesta obra en concret.
Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003
expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a
operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir
el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.
El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a
l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIEAEM-4".

Treballadors Autònoms
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que
assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:
49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.
50. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi
establert.
53. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la
utilització dels equips de treball per part dels treballadors.
54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels
equips de protecció individual per part dels treballadors.
55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, si n'hi ha.
56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS):
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.
p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra,
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva
instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.
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Treballadors

temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament
inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè,
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions,
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
El deure d'indicar els perills potencials.
Té responsabilitat dels actes personals.
Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació
a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals.
Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra.
Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort,
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el
temps que duri la seva permanència a l’obra.

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots.

3.2.

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL
3.1.

Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut,
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat,
essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:
65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
66. Bases del Concurs.
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació
de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i
Salut.
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu
de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat.
71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del
Contractista per l’obra en qüestió.
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb
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3.3.

Pla de Seguretat i Salut del Contractista
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar,
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen.
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant:
-

-

Ubicació dels serveis públics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.
Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.
Acotat del perímetre del solar.
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Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.
Edificacions veïnes existents.
Servituds.

-

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant:
-

-

-

-

Tancament del solar.
Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.
Llocs destinats a apilaments.
- Àrids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes i residus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substàncies tòxiques.
- Substàncies explosives i/o deflagrants.
Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants,
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids.
- Estació de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids.
Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament.
Senyalització de circulació.
Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.
Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.
Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.
Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:








Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de
façanes:
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de
tancaments i coberta.(*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia
justificació en l‘ESS.
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia
justificació en l’ESS.
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).
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Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
Escales provisionals.
Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.
Abalisament i senyalització de zones de pas.
Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys.
Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres
exteriors amb risc de caigudes d’altura.

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment
posterior de l’obra executada (*).
-

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.
(*) Representació cronològica per fases d’execució.
-

-

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia
justificació en l‘ESS.
Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals
d’escales:
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de
travessers d’escales (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers
d’escales.
Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de
patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats.
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol
perimetral (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat
sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals.
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.

-

Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
Bastides especials.
Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i
evacuació d’equips.
Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no
transitables.
Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de
Protecció Col·lectiva.
Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies,
finestrals i patis.
Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.
Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).
-

Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.
Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.
(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.
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El ''Llibre d'Incidències''

ésser d’aplicació.

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘,
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu
Pla.

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor)
de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li
les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat
Laboral, en un termini inferior a 24 hores.

3.5.

4.1.

Textos generals


Convenis col·lectius.



Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat

“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966
(BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.



El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

“Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10
de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.



“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971
(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D.
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo
de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de
junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21
de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.



“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de
1981)”.



“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983
de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada
parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de
1995)“.



“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.



“Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.



“Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT),
adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)”.



“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de
junio de 2001)”.



“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.



“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”.



“Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de
1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que
tingues a be designar a l’efecte, segons procedeixi.
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant
en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel
que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què
incorri o assumeixi el Contractista.
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i
reconeguda per les parts afectades.
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a
qualsevol altre recurs prescrit per la llei.
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa
reguladora de l’esmentada jurisdicció.

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui
Pàgina: 16
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30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.






“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13
de noviembre de 2004)”.
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.
487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”.



“Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7
de octubre de 1997)”.



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D.
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.



Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en
les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de
gener de 1998).



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de
1999)”.



“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de
noviembre de 1999)”.



“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril
(BOE 1 de mayo de 2001)”.



“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de
octubre de 2004)”.



“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.



“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.



“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los
productos (BOE 10 de enero de 2004)”.



Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales
(BOE 31 de enero de 2004).



Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el
dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de
constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 7 d’octubre de 2004).



“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D.
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de
2004)”.
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“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”.



“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de
la exposición a vibraciones mecánicas”.



“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12
de mayo)”.



“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.



“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los
túneles de carreteras del Estado”.



“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.



“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
(BOE 23 de marzo de 2007)”.



“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE
204 de 25 de agosto)”.



Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).



“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo (Reglamento REACH)”.



Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del
procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 03 de febrer de 2009).



“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a
luz o en período de lactancia”.



“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecànicas”.



“Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de
marzo de 2009)”.



“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo
de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“.

Condicions ambientals
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Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).



Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de 10 de juliol de 1987).



“Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre
(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb
efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”.



“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de
1991)”.



“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTEIEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de
1978)”.



“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE
de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.



Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).



“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
(BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de
junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.



“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de
diciembre de 2000)”.



“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1
de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de
2006)”.



Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de
juny de 2001).



“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el
lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).

“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de
junio de 2001)”.



“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”.
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i
“Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de
desembre de 2001).



“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18
de septiembre de 2002)”.



“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para
baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.



“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.



“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones
provisionales y temporales de obras”.





4.3.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AMPLIACIÓ DE L’AULARI I ESPAIS D’ADMINISTRACIÓ DE PARTS DELS EDIFICIS TCM6 I TECNOCAMPUS



“Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.



“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad
y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.



“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
(BOE de 16 de noviembre de 2007)”.

4.4.

Instal·lacions elèctriques

Incendis


Ordenances municipals.



“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de
1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”
i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.

4.5.

Equips i maquinària


“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación
de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.



Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 24 de Febrer de 2003).



“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.



“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”.



“Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de
mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D.
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”.



“Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D.
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”.
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“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.



“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga
amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de
octubre de 2008)”.



“Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
(BOE de 23 de abril de 1997)”.



“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de
23 de abril de 1997)”.



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE
12 de junio de 1997)”.



“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE
de 13 de noviembre de 2004)”.



“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.



“Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas
en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”.



“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a
los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que
aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”.



“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización
y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”.



“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.



“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse
de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.



“Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3
de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”.
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989
(BOE 9 de junio de 1989)”.
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio
de 2003)”.
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento,
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.

4.6.

4.7.

Instruccions Tècniques Complementaries:
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden
de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985
(BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de
noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE
6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de
octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso.
Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”.
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Equips de protecció individual


“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”.
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8
de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de
2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo
de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”,
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28
de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre
de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”.



“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.



“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.



“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE
del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”.



Normes Tècniques Reglamentàries.

Senyalització


“Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.



“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de
1987)”.



Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.

Diversos


“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento
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General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”.
Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden
de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”.


“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos,
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.



“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005
(BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de
diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005
(BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de
2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007
(BOE de 3 de febrero de 2007)”.





“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”.
“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones
apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada
desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo
1999)”.

pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva
(MAUP).

5.2.

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent
contracte d’obra.

5.3.

de
de
en
de
de



“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”.
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”.



“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”.



Convenis col·lectius.



“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”

Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres.
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un
any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002,
de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.

5.4.

Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment
per el Contractista, les següents Penalitzacions:
1.2.3.4.5.-

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES
5.1.

Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Criteris d'aplicació
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a
la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula.
Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió.
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que
això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix.
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el
Pàgina: 24

MOLT LLEU
LLEU
GREU
MOLT GREU
GRAVÍSSIM

:
:
:
:
:

3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
Paralització dels treballadors +100% del Benefici
Industrial
de
l’obra
contractada
+
Pèrdua
d’homologació com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT
6.1.

Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta
obra.
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques
Analítiques i Operatives de Seguretat:
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78.
79.
80.
81.

Tècniques analítiques de seguretat

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de
riscos i la recerca de les causes.
Prèvies als accidents.-

6.3.

Inspeccions de seguretat.
Anàlisi de treball.
Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
Anàlisi del entorn de treball.

Notificació d'accidents.
Registre d'accidents
Investigació Tècnica d'Accidents.

x

Tècniques operatives de seguretat.

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista,
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que
tingui establerta pòlissa.

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través
d'aquestes corregir el Risc

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel
correcte compliment de la seva important missió.

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva
empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de
Prevenció en aquesta obra.

El Factor Tècnic:
-

Sistemes de Seguretat
Proteccions col·lectives i Resguards
Manteniment Preventiu
Proteccions Personals
Normes
Senyalització

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a
aquestes funcions.

6.4.

El Factor Humà:
-

6.2.

Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents
en matèria de Seguretat i Salut
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de
les obres.

Posteriors als accidents.

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

Test de Selecció prelaboral del personal.
Reconeixements Mèdics prelaborals.
Formació
Aprenentatge
Propaganda
Acció de grup
Disciplina
Incentius

Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina
del Treball
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència,
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es
revisarà periòdicament el control d'existències.

Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia,
l'enunciat dels més importants:

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions
psicofísiques.

75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció
Preventiva.
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de
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Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual.
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o
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assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:
-

6.5.

Higiene i Prevenció al treball.
Medicina preventiva dels treballadors.
Assistència Mèdica.
Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
Participació en comitè de Seguretat i Salut.
Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar
d’Utilitat Preventiva (MAUP).

Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra

x

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al
Coordinador de Seguretat.

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació
i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les
següents dades:

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació
de la farmaciola.
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de
Prevenció (propi o concertat).

6.6.







7.2.

Competències de Formació en Seguretat a l'obra

x

x


Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o MàquinesFerramentes



Definició



És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas,
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació,
tractament, desplaçament i accionament d’un material.





7.3.

Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar
solidàriament.
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Elecció d’un Equip

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘:

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

El terme equip i/o màquina també cobreix:

Nom del fabricant.
Any de fabricació, importació i/o subministrament.
Tipus i número de fabricació.
Potència en Kw.
Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si
procedeix.

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de
Treball.

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

x

Característiques

Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes
x

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix
criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de
màquines, vehicles o aparells d'elevació.

7.1.

Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o
una ferramenta.

Emmagatzematge i manteniment
Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats
pel fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses
entre 15 i 25ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari.

Normativa aplicable
x

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i
dates d’entrada en vigor
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Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea
Directiva fonamental.


Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per
les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91),
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92),
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95.







Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.
Excepcions:

Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.

Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori
fins l’1/1/97.

Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins
l’1/1/97.

Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:


Altres Directives.








Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell
93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).
Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87),
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270
de 2/10/90) i 93/68/CEE.
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.
Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el
4/4/96.
Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90),
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Pàgina: 30

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92),
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96.
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de
19/4/94).
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E.
Núm. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.
Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de
construcció.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

x









Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.

Normativa d’aplicació restringida
Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de
2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica
Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).
Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a
Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).
Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)
Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).
Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).
Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).
Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.
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EMMAGATZEMATGE
MATERIAL D'OBRA

ACCÉS A L'OBRA I EMMAGATZEMATGE EN PB

CONTENIDOR
RUNA 5m3

ACCÉS A L'OBRA EN P1

CONTENIDOR
RUNA 5m3

EMMAGATZEMATGE
MATERIAL D'OBRA
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MATERIAL D'OBRA

ACCÉS A OBRA

CONTENIDOR
RUNA 5m3
EMMAGATZEMATGE
MATERIAL REBUIG

EMMAGATZEMATGE
MATERIAL REBUIG

EDIFICI TCM1
Accés a obra i emmagatzematge

P. EXECUTIU

ESS04
BARCELONA

E 1.250
Gener 2019
PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DE L'AULARI I NOVA ZONA
D'ADMINISTRACIÓ DEL TCM6 I NOVES AULES AL TCM1
TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

Arquitecte

JORDI GILI

Sant Pere 47, 2. 08201 sabadell
696446952 - jgilit@coac.net

Bastides de façana
Perspectiva

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Barana de cantonada
Travesser
Diagonal de punt fix
Sòcol
Passador
Plataforma amb trapa
Diagonal amb brida
Barana
Escala d'alumini
Marc
Suport d'iniciació
Placa
Plataforma metàl·lica

Bastides de façana
Detalls

A. PERSPECTIVA
1.
Placa
2.
Diagonal
3.
Travesser
4.
Barana
5.
Barana de cantonada
6.
Marc
7.
Plataforma
8.
Plataforma amb trapa
9.
Entornapeu
10.
Entornapeu
11.
Suplement barana
12.
Peu de barana

B. DETALL

Metàl·liques sobre rodes
Perspectiva

1.

Suplement telescòpic opcional

L = 1 / 5 H quan H sigui menor de 7,5 mts.
L = 1 / 4 H quan H sigui superior de 7,5 mts.

OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mòbils les rodes disposarán d´enclavaments( mordasses o
passadors de fixació ).

Baranes de seguretat
Amb sergent 1

Baranes de seguretat
Empotrat en forjat

Baranes de seguretat
Amb sergent 2

Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca
Detalls suspensió i cosit

A. SUSPENSIÓ DE XARXES DESDE LES FORQUES
1.
Corda poliamida de d = 10 mm. penjant de xarxa desde forca.
2.
Corda poliamida de d = 10 mm. perimetral a la xarxa per a penjar.
3.
Amarratge amb nus mariner.

A.
B.
C.

Tipus 1
Tipus 2
Tipus 3

B. COSIT DE PANYS DE XARXA SOBRE FORCA
4.
Malla de 10 x 10 cm: lligada amb corda de poliamida 4 mm.
5.
Corda de poliamida 10 mm. perimetral a la red.
6.
Corda de poliamida 6 mm./Cosit de pany de xarxa.

Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca
Col·locació amb anella en cantell al forjat

Xarxes verticals subjectades mitjançant pals tipus forca
Detall d'anella de subjeció

A. FORCA SIMPLE.
1.
Corda perimetral trenada a la malla
2.
Malla lligada en poliamida trenada en rombe. NY/4 L100
3.
Llaç de mariner
4.
Corda de poliamida d = 10 mm.
5.
Secció 80 x 40 x 1,5 mm.
6.
Ancoratge
7.
Falca d´immobilització
8.
Enllaç encadellat.

A. PER ANCLATGE DE LES FORQUES DE SUSTENTACIÓ DE XARXES
1.
d 16 mm. unit a la armadura del cèrcol
2.
Encofrat de bora
3.
Doblegat posterior per a enfilar la forca
B. PER ANCORATGE DE LES FORQUES DE SUSTENTACIÓ DE XARXES
4.
Sostre o llosa
5.
Encofrat de bora.
6.
d 16 mm unit a l'armat del cércol.

Marquesines
De fusta amb sergent

1.
2.
3.

La longitud del voladís serà de 2.50 m.
Es recomana una separació entre mordassa de 2 m. màxim.
Els panys de taules es muntarán saltejats solapant unes amb altres.
Vista lateral

Escales de mà
Detalls

A. ESCALES DE MÀ
1.
Punt de recolzament
2.
Esglaons engalavernats
3.
Travesser d'una sola peça
4.
Base
5.
Fins a 5 m. màxim per escales simples
Fins a 7 m. per escales reforçades
6.
Mínim 1 m.

B. MECANISMES ANTILLISCANTS
C. SUBJECCIÓ A LA PART SUPERIOR

Baixants d'enderrocs
Esquema 1

A. SECCIÓ
B. DETALL
1. Puntals
2. Variable

Baixants d'enderrocs
Esquema 2

A. PERSPECTIVA
1. FALCA
2. PUNTAL
E. RUNA
B. PERFIL
E. RUNA

Instal·lacions elèctriques
Esquema tipus

Zona A. Risc principal contacte indirecte.
Zona B. Risc principal contacte directe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.

Armari de distribució general, fabricat en material aïllant.
Línia subterrània
Muntants
Presa de terra
Aïllament reforçat
Aïllament reforçat
Comandament de tall general, exterior
Armari interior a l´edifici ( petita potència )
Armari exterior a l´edifici ( gran potència )

10.
11.
12.
13.

Connexió terres de protecció en espera per a l´edifici definitiu.
Anell en el fons de l´excavació
Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cables.
Circuit de posada a terra

A.

Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja
sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l´edifici.
Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat
retardat per a alimentar els diferents muntants.

B.

Tanques
Tanca peatonal
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AMIDAMENT

AMIDAMENT

Descripció

Preu

Amidament

Descripció
NIVELL 3

01.01.01

Capítol

01

OBRA CIVIL

NIVELL 3

01

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 EY01RIAN

NOTA: Totes les partides inclouen els mitjans d'elevació necessaris per al seu correcte subministrament i els mitjans
auxiliars necessaris per a la seva col·locació i/ó execució, incloent bastides. Tots els industrials seràn responsables
de la col·locació, manteniment i reposició de les proteccions col·lectives necessàries en cada fase d'obra per tal de
garantir la Seguretat de l'obra.

01.01.01

2 K21C1012

m2

Desmuntatge de mur cortina, vidres fixos, i portes batents, formats per fusteria d'alumini i vidre, alçada fins 4,5 m,
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

01.01.01

3 K21C1015

m2

01.01.01

4 K21C1314

m2

01.01.01

5 K219KFA0

m

Desmuntatge d'envà de plaques de guix laminat doble placa estructura d'acer, alçada fins 4,5 m, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Desmuntatge de fals sostre de plaques de guix laminat i estructura d'acer, alçada fins 4,5 m, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Tall en forjat existent de sostre nervat, xapa col·laborant i/o plaques alvealoars de formigó de 30 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

01.01.01

6 K2148B34

m2

Enderroc de sostre nervat, posttesat, xapa col•laborant i/o plaques alveolars de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Estaran inclosos tots els elements de protecció
col·lectiva, tancaments rígids provisionals, i vinils, cartells o senyalitzacions necessaris per garantir que es pugui
continuar fent us de l'aparcament públic situat en la planta -1.

01.01.01

7 K2163511

m2

01.01.01

8 K2163511

01.01.01

9 K21A3011

0,00

1 EY01RIAN

01.01.03

2 14E22AE5

107,45

01.01.03

4,27

868,46

3,27

732,64

8,73

22,37

23,44

11,23

Enderroc de recobriment ceràmic en banys de rajola 20x20, alçada fins 2,5 m, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

3,62

143,00

m2

Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, alçada fins 4,5 m, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

5,62

43,65

ud

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

3,21

30,00

10

m2

6,27

12,54

11

m2

174,21

2,50

01.01.01

12 K21A3011

ud

Enderroc de recobriment en fals sostre i paret de policarbonat a doble alçada en l'ambit de l'ascensor en planta
baixa.
Tall i retirada de mur de formigó armat de 30 cm de gruix, 50cm d'ample, i 2,20m d'alçada. A l'accés de les escales
de la sortida d'emergencia de la P1 del TCM6.
Retirada d'equips sanitaris amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

3,00

30,00

01.01.01

13 K21A3011

ud

Retirada divisions fenóliques en banys amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

3,21

30,00

01.01.01

14 K2163511

m2

Obertura de passos d'instal·lacions de les sales tècniques cap al passadís de distribució en P1.

5,62

8,00

01.01.01

15 K2163511

m2

Obertura de passos d'instal·lacions de les sales tècniques cap al doble espai tècnic en P1. La partida inclou els
mitjans d'elevació necessaris i els mitjans auxiliars, incloent bastides, necessaris per treballar en el doble espai
tècnic.

56,20

10,00

01.01.01

16 K2163511

m2

Obertura de passos d'instal·lacions del gimnàs cap al doble espai tècnic en P1. La partida inclou els mitjans
d'elevació necessaris i els mitjans auxiliars, incloent bastides, necessaris per treballar en el doble espai tècnic.

56,20

10,00

01.01.01

17

ud

27,41

5,00

01.01.01

18

ud

Cala per la localització del tubs de ventil·lació del pàrquing a la sala tècnica en paret de façana a rampa accés
pàrquing.
Cala per la localització de cables de forjat postensat preexistent

01.01.01

19 K2R641E0

m3

01.01.01

20 E2RA61H0

m3

24,74

8,00

18,26

196,72

9,01

355,16

01.01.02

NOTA: Totes les partides inclouen els mitjans d'elevació necessaris per al seu correcte subministrament i els mitjans
auxiliars necessaris per a la seva col·locació i/ó execució, incloent bastides. Tots els industrials seràn responsables
de la col·locació, manteniment i reposició de les proteccions col·lectives necessàries en cada fase d'obra per tal de
garantir la Seguretat de l'obra.

0,00

1,00

1,09

3.205,00

01

OBRA CIVIL

NIVELL 3

02

ESTRUCTURA i RAM DE PALETA

1 EY01RIAN

01.01.02

2 K44Z552B

kg

Estintolament de tall amb trencallums i bigues d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 executat en dos sostres al
voltant del forat de l'ascensor, amb perfils laminats de les reies HEB i IPN. Inclosos ancoratges, punts de unió
mitjançant soldadura, recolzaments amb morter i massilla sense retracció, i connectors del fossat.

01.01.02

3 1678113R

m3

Formació de fossat d'ascensor despenjat a sotre planta -1. Acoratges químics, connectors d'acer i esperes incloses,
formigó armat en tall de forjat per pas d'ascensor amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3. Inclou les pletines
perimetrals de 10mm de gruix collades amb barres roscades del D12mm segons plànols detall.

194,74

6,75

01.01.02

4 K44Z552A

m2

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 10 mm de gruix, col·locat amb
adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària >= 3 m incloses les barres roscades
M12 cada 25cm, pletines de reforç de 15mm de gruix cada 56cm i formació de cèrcol en interior de forjat i tots els
mitjans auxiliars.

56,04

17,70

01.01.02

5

m2

Passibació de l'armadura amb Monotop 910 de Sika i remat amb morter a base de ciment i resines sintètiques
Monotop 612 de Sika del cantell de mur de formigó armat de 30 cm de gruix i 2,20m d'alçada. A l'accés de les
escales de la sortida d'emergencia de la P1 del TCM6.

46,87

2,00

TOTAL

Capítol

01

OBRA CIVIL

Amidament

0,00

1,00

m2

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2. Inclosa la col·locació d'armadura tipus murfor cada 4 filades

26,73

91,08

3 E83EGU76

m2

Caixó de plaques de guix laminat (2x15+45) per recuperació d'aire o pas d'instal·lacions, amb un desarrollo màxim d'
1,20m, planta en L o U. Alçada lliure d'instal·lació fins 4,55m. Format per estructura autoportant arriostrada normal
amb perfilaria de planxa d'acer galvanitzat, col·locats sobre làmina elastòmera d'alta densitat, espessor 4 mm,
col·locada perimetral ment en paraments, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada
mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2K/W. Inclòs p.p. de perfils
metàl·lics per subjecció de peces, replanteig auxiliar, anivellació, rebut d'instal·lacions i caixes per mecanismes,
sistemes de fixació especials per a col·locació de sanitaris i instal·lacions, tractament de juntes, tractament de buits,
pas d'instal·lacions, cargols, pastes d'agafament i junts, cintes per junts, ancoratges per terra i sostre, perfils de
protecció en cantoneres i arestes, elements de reforç per a subjecció de mobiliari penjat, així com tots els elements i
mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de l'unitat d'obra segons plànols, totalment acabada i llesta per
emprimar i revestir.

22,31

68,34

01.01.03

4 E65264BY

m2

Envà de plaques de guix laminat (2x15+70+2x15 ) Alçada lliure d'instal·lació fins 4,55m. Format per estructura doble
reforçada en H amb perfilaria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada
600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, bandes elàstiques al perímetre, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 2,30 m2.K/W. Garantit 54 dBA. Incloses barreres acústiques de menor
gruix d'unió amb fusteria de façana a definir en obra per DF. Inclosa p.p. de placa hidròfuga per zones humides,
perfils metàl·lics per subjecció de peces, replanteig auxiliar, anivellació, rebut d'instal·lacions i caixes per
mecanismes, sistemes de fixació especials per a col·locació de sanitaris i instal·lacions, tractament de juntes,
tractament de buits, pas d'instal·lacions, cargols, pastes d'agafament i junts, cintes per junts, ancoratges per terra i
sostre, perfils de protecció en cantoneres i arestes, elements de reforç per a subjecció de mobiliari penjat, així com
tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de l'unitat d'obra segons plànols, totalment
acabada i llesta per emprimar i revestir.

43,12

506,89

01.01.03

5 E65264BY

m2

Envà de plaques de guix laminat (2x15+70+2x15 ) Alçada lliure d'instal·lació fins 3,55 m. Format per estructura doble
reforçada en H amb perfilaria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada
600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, bandes elàstiques al perímetre, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 2,30 m2.K/W. Garantit 54 dBA. Incloses barreres acústiques de menor
gruix d'unió amb fusteria de façana a definir en obra per DF. Inclosa p.p. de placa hidròfuga per zones humides,
perfils metàl·lics per subjecció de peces, replanteig auxiliar, anivellació, rebut d'instal·lacions i caixes per
mecanismes, sistemes de fixació especials per a col·locació de sanitaris i instal·lacions, tractament de juntes,
tractament de buits, pas d'instal·lacions, cargols, pastes d'agafament i junts, cintes per junts, ancoratges per terra i
sostre, perfils de protecció en cantoneres i arestes, elements de reforç per a subjecció de mobiliari penjat, així com
tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de l'unitat d'obra segons plànols, totalment
acabada i llesta per emprimar i revestir.

43,12

147,00

01.01.03

6 E65264VE

m2

Semienvà de plaques de guix laminat (2x15+46) ancorat a parament posterior cada 60cm. Alçada lliure d'instal·lació
fins 4,55m. Format per estructura doble reforçada en H amb perfilaria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 76 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, bandes
elàstiques al perímetre, 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament
de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 2,30 m2.K/W. Garantit 42 dBA. Incloses barreres
acústiques de menor gruix d'unió amb fusteria de façana a definir en obra per DF. Inclosa p.p. de placa hidròfuga pe
zones humides, perfils metàl·lics per subjecció de peces, replanteig auxiliar, anivellació, rebut d'instal·lacions i caixes
per mecanismes, sistemes de fixació especials per a col·locació de sanitaris i instal·lacions, tractament de juntes,
tractament de buits, pas d'instal·lacions, cargols, pastes d'agafament i junts, cintes per junts, ancoratges per terra i
sostre, perfils de protecció en cantoneres i arestes, elements de reforç per a subjecció de mobiliari penjat, així com
tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de l'unitat d'obra segons plànols, totalment
acabada i llesta per emprimar i revestir.

26,31

81,67

01.01.03

7 E65264VE

m2

Recobriment caixa d'ascensor en dos plantes amb semienvà de plaques de guix laminat (2x15+46) ancorat a
parament posterior cada 60cm. Alçada lliure d'instal·lació fins 4,55m. Format per estructura doble reforçada en H
amb perfilaria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 76 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, bandes elàstiques al perímetre, 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de
gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 2,30
m2.K/W. Garantit 42 dBA. Incloses barreres acústiques de menor gruix d'unió amb fusteria de façana a definir en
obra per DF. Inclosa p.p. de placa hidròfuga per zones humides, perfils metàl·lics per subjecció de peces, replanteig
auxiliar, anivellació, rebut d'instal·lacions i caixes per mecanismes, sistemes de fixació especials per a col·locació de
sanitaris i instal·lacions, tractament de juntes, tractament de buits, pas d'instal·lacions, cargols, pastes d'agafament i
junts, cintes per junts, ancoratges per terra i sostre, perfils de protecció en cantoneres i arestes, elements de reforç
per a subjecció de mobiliari penjat, així com tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució
de l'unitat d'obra segons plànols, totalment acabada i llesta per emprimar i revestir.

25,31

54,00

TOTAL

Capítol

Preu

DIVISIONS INTERIORS

NOTA: Totes les partides inclouen els mitjans d'elevació necessaris per al seu correcte subministrament i els mitjans
auxiliars necessaris per a la seva col·locació i/ó execució, incloent bastides. Tots els industrials seràn responsables
de la col·locació, manteniment i reposició de les proteccions col·lectives necessàries en cada fase d'obra per tal de
garantir la Seguretat de l'obra.

1,00

17,21

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

01.01.03

03

PRESSUPOST PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6 I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ

PRESSUPOST PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6 I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ

AMIDAMENT

AMIDAMENT

Descripció
01.01.03

01.01.03

8 E65264BY

9 E65264BY

m2

m2

Preu

Envà EI120 de plaques de guix laminat (4x15+70+2x15 ) Alçada lliure d'instal·lació fins 4,55m. Format per estructura
doble reforçada en H amb perfilaria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 160 mm, muntants
cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, bandes elàstiques al perímetre, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 2,30 m2.K/W. Garantit 54 dBA. Incloses barreres acústiques de menor
gruix d'unió amb fusteria de façana a definir en obra per DF. Inclosa p.p. de placa hidròfuga per zones humides,
perfils metàl·lics per subjecció de peces, replanteig auxiliar, anivellació, rebut d'instal·lacions i caixes per
mecanismes, sistemes de fixació especials per a col·locació de sanitaris i instal·lacions, tractament de juntes,
tractament de buits, pas d'instal·lacions, cargols, pastes d'agafament i junts, cintes per junts, ancoratges per terra i
sostre, perfils de protecció en cantoneres i arestes, elements de reforç per a subjecció de mobiliari penjat, així com
tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de l'unitat d'obra segons plànols, totalment
acabada i llesta per emprimar i revestir.

49,47

Envà de plaques de guix laminat hidròfug (15+46+15 ) Alçada lliure d'instal·lació fins 2,50m. Format per estructura
doble reforçada en H amb perfilaria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 76 mm, muntants
cada 600 mm de 46 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, bandes elàstiques al perímetre, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 2,30 m2.K/W. Garantit 42 dBA. Incloses barreres acústiques de menor
gruix d'unió amb fusteria de façana a definir en obra per DF. Inclosa p.p. de perfils metàl·lics per subjecció de peces,
replanteig auxiliar, anivellació, rebut d'instal·lacions i caixes per mecanismes, sistemes de fixació especials per a
col·locació de sanitaris i instal·lacions, tractament de juntes, tractament de buits, pas d'instal·lacions, cargols, pastes
d'agafament i junts, cintes per junts, ancoratges per terra i sostre, perfils de protecció en cantoneres i arestes,
elements de reforç per a subjecció de mobiliari penjat, així com tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a
la correcta execució de l'unitat d'obra segons plànols, totalment acabada i llesta per emprimar i revestir.

29,74

01.01.03

10

ml

Remat d'envà o mampara contra fusteria d'alumini existent garantint 54 dBA. compost per doble U encaixada
d'alumini 2mm lacat a definir DF. Aïllament de llana minera de roca 2,30 m2 K/W. Inclosa fixació a ambdues parts i
tots els elements imitjans per a la correcta execució d'obra.

01.01.02

11

PA

01.01.03

12

PA

Amidament
37,00

Descripció
01.01.04.02

3

PA

Partida Alçada per la formació i posterior recobriment de rases en el paviment continu de formigó lliscat existent
segons plànols i detalls, per permetre la instal·lació de preses de corrent i dades en totes les sales del TCM6.El tall
s'executará amb màquina de tall de disc de diamant i en línea recta. Està inclòs el tapat de les rares i totes les
entregues amb les instal·lacions en formigó no retroactiu de base epoxilica i color similar a l'existent, deixant el
paviment completament polit i anivellat.

01.01.04.02

4 E9B413E5

m2

01.01.04.02

5 E95580F4

01.01.04.02

11,49

Partida alçada per el tancament de les dos portes de la sala de reunions de l'actuació a l'edifici TCM1 en mur de
gero, incloent el acabat final igual a l'existent.

300,00

1,00

Partida alçada per el segellar acústicament i la protecció contra incendis EI 120 de la sala tècnica d'instal·lacions i els
nous passos executats.

850,00

1,00

Polit i sanejament llosa formigó amb disc de diamant per obrir poro, aplicant emulsionants desengrasants a totes les
taques d'oli o greix existents. La partida finalitzarà amb el correcte aspirat de la llosai la aplicació immediata del les
capes d'imprimació epoxilica necessaries per igualar l'avcabat a totes les sales, tencar el poro, i evitar la formació de
taques.

10,14

501,54

m2

Paviment tècnic interior amb peus regulables amb blocatge de seguretat d'acer galvanitzat per a una alçària de 20 a
200 mm, llosetes de 60x60x38 mm de gruix amb nucli de sulfat de calci, es deixarà vist l'encapsulat executat amb
dugués safates de xapa d'acer galvanitzat de 1mm, segons UNE-EN 12825. Resistència màxima 10 kN, Nucli lloseta
al foc A1, Aïllament acústic 54 dBA. Inclosos tots el remats necessaris per la correcta execució de la partida, amb
burlet de neoprè autoadhesiu, xarxa de presa de terra, connexió a xarxa, i fixació de les bases al forjat amb poliuretà
líquid.

39,18

427,54

6 E9558037

m2

Grada de paviment tècnic interior amb peus regulables amb blocatge de seguretat tot d'acer galvanitzat per a una
alçària de 150 a 1000 mm, S'inclouen també les escales, tabiques o tapes necessaries per la seva correcta excució
segons defineixi DF. Llosetes de 60x60x38 mm de gruix amb nucli de sulfat de calci, es deixarà vist l'encapsulat
executat amb dugués safates de xapa d'acer galvanitzat de 1mm, segons UNE-EN 12825. Resistència màxima 10
kN, Nucli lloseta al foc A1, Aïllament acústic 54 dBA. Inclosos tots el remats necessaris per la correcta execució de la
partida, amb burlet de neoprè autoadhesiu, xarxa de presa de terra, connexió a xarxa, i fixació de les bases al forjat
amb poliuretà líquid.

46,74

94,00

01.01.04.02

7 E9532799

m2

Recobriment de linoleum de grada formada amb terra tècnic. Linoleum tipus Tarkett 3,8 mm 18 dB, color a definir per
la DF. Fixat amb adhesiu al paviment tècnic.

8,31

94,00

01.01.04.02

8 E9532799

m2

Recobriment terra tècnic amb lloseta PVC fixada amb adhesiu al paviment tècnic. Forma i color a definir per DF.

6,84

23,76

01.01.04.02

9 E9558742

m2

11,36

97,91

01.01.04.02

10 E95580F9

m2

Recobriment terra tècnic amb lloseta moqueta sintética de vinil fixada amb adhesiu al paviment tècnic. Material i
color a definir per DF.
Sòcol rectangular extrusionat 80.9 d'alumini extrusionat 6063 T6 anoditzat raspallat tallat a inglet en cantonades,
adherit a la paret amb massilla elàstica tipus SikaTac, inclosos tots els mitjans auxiliars.

7,24

634,63

01.01.04.02

11

PA

Partida Alçada per la extracció i substitució de totes les peces de terratzo malmeses per les mampares i tàbics
existents i les necessàries per a executar les rases per instal·lacions previstes als plànols de projecte. El material
emprat serà el mateix de l'obra original. Està inclosa la mecanització de peces per instal·lar els mecanismes
elèctrics.

2.400,00

1,00

01.01.04.02

12 RSP030

4,31

347,31

01.01.04.02

13

35,64

53,00

TOTAL

Capítol

01

OBRA CIVIL

NIVELL 3

04

ACABATS INTERIORS

NIVELL 4

01

REVESTIMENTS

01.01.04.01

1 EY01RIAN

NOTA: Totes les partides inclouen els mitjans d'elevació necessaris per al seu correcte subministrament i els mitjans
auxiliars necessaris per a la seva col·locació i/ó execució, incloent bastides. Tots els industrials seràn responsables
de la col·locació, manteniment i reposició de les proteccions col·lectives necessàries en cada fase d'obra per tal de
garantir la Seguretat de l'obra.

0,00

1,00

01.01.04.01

2 E82C1M3K

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 2,5 m inclosa rajola ceràmica rectificada en pasta blanca preu
alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada del mateix color CG2 (UNE-EN 13888) inclosos mitjans auxiliars.

35,19

262,51

01.01.04.01

3 E8122212

m2

12,56

20,00

01.01.04.01

4 E898J2A3

m2

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, fins a 4,5 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1 inclosos mitjans auxiliars.
Pintat de parament vertical de guix fins una alçada de 3,50 m, amb esmalt sintetic de dos components, resines de
poliureta i catalitzador alifàtic d'alta ressitencia a l'abrasió amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

3,93

683,16

01.01.04.01

5 E898J2A0

m2

Pintat de parament vertical de guix fins una alçada de 4,50m, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

3,12

2.134,64

01.01.04.03

6 E898J2A0

m2

Pintat de paraments horitzontals i inclinats de guix laminat fins una alçada de 4,50m, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

3,73

878,31

01.01.04.01

7 E8955635

m2

Revestiment de parament vertical amb mirall clar 6mm fins a 2,50 m, col·locat adherit amb sikatak sobre enllatat de
fusta de pi tractat al autoclau amb sals de coure, amb llates de 25x50 mm, col.locades cada 30 cm i fixades
mecànicament al parament inclou ventilacions superiors i inferiors.

34,71

22,11

TOTAL

Capítol

01

OBRA CIVIL

NIVELL 3

04

ACABATS INTERIORS

NIVELL 4

02

PAVIMENTS

01.01.04.02

1 EY01RIAN

01.01.04.02

2 E9B413E5

m2

NOTA: Totes les partides inclouen els mitjans d'elevació necessaris per al seu correcte subministrament i els mitjans
auxiliars necessaris per a la seva col·locació i/ó execució, incloent bastides. Tots els industrials seràn responsables
de la col·locació, manteniment i reposició de les proteccions col·lectives necessàries en cada fase d'obra per tal de
garantir la Seguretat de l'obra.

0,00

1,00

Formació de rampes d'accés a plataforma de paviment tècnic registrable +70-80 mm. S'executarà una vegada obert
el poro del formigó i realitzan un repicat per entregar amb la superficie actual amb el gruix mínim del morter. El
morter serà anivellant de retracció compensada, fibroreforçat, de fraguat i enduriment ràpids, deixant un acabat
superficial lliscat i polit tipus microformigó.

17,34

7,00

Amidament
1,00

39,54

33,54

Preu
2.500,00

Tractament superficial a obra per el rejuntat i polit del terratzo al TCM1. Incloent desbastat i eliminació de celles amb
mola de 60, plastificat o polit gruixut amb mola 120 i aplicant nova pasta de juntes, afinat amb grà 220, i abrillantat
amb mola 400, inclòs abrillantar amb plat de llana d'acer.
ml

Tractament de junta estructural de dilatació en P1 TCM6, sanejant bores amb nou tall i encastant junta enrasada
d'alumini per transit pesat ancorada amb resines epoxiliques.
TOTAL

Capítol

01

OBRA CIVIL

NIVELL 3

04

ACABATS INTERIORS

NIVELL 4

03

CELS RASOS

01.01.04.03

1 EY01RIAN

u

NOTA: Totes les partides inclouen els mitjans d'elevació necessaris per al seu correcte subministrament i els mitjans
auxiliars necessaris per a la seva col·locació i/ó execució, incloent bastides. Tots els industrials seràn responsables
de la col·locació, manteniment i reposició de les proteccions col·lectives necessàries en cada fase d'obra per tal de
garantir la Seguretat de l'obra.

0,00

1,00

01.01.04.03

2 E84ZG1D0

u

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de
placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció,
col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

42,81

40,00

01.01.04.03

3 E8445298

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de més de 4 m.
Inclosa la tabica fins el sostre amb les perforacions necessàries per les instal·lacions.

21,94

319,70

01.01.04.03

4 E8445298

m2

Cel ras inclinat en guix laminat encabint sortides de climatització, llumeneres i cortiners a façana. De plaques de
guix laminat insonoritzat entre estances tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada
600

26,94

138,47

01.01.04.03

5 E8445298

ml

Caixa cortinera 150x100mm per a encabir l'instal·lació d'screeners, fets de plaques de guix laminat insonoritzat entre
estances tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat
format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 400

10,42

12,34

PRESSUPOST PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6 I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ

PRESSUPOST PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6 I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ

AMIDAMENT

AMIDAMENT

Descripció
01.01.04.03

6

m2

Tapa o tabica de plaques de guix laminat (2x15+70+2x15 ) de cel ras a forjat format per estructura doble reforçada
en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de
70 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, bandes elàstiques al perímetre, 2 plaques tipus estàndard (A) a
cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 2,30 m2.K/W. Garantit 54 dBA. Alçada lliure d'instal·lació fins 4,55m. Incloses barreres
acústiques de menor gruix d'unió amb fusteria de façana a definir en obra per DF. Inclòs p.p.de perfils metàl·lics per
subjecció de peces, replanteig auxiliar, anivellació, rebut d'instal·lacions i caixes per mecanismes, sistemes de
fixació especials per a col·locació de sanitaris i instal·lacions, tractament de juntes, tractament de buits, pas
d'instal·lacions, cargols, pastes d'agafament i junts, cintes per junts, ancoratges per terra i sostre, perfils de protecció
en cantoneres i arestes, elements de reforç per a subjecció de mobiliari penjat, així com tots els elements i mitjans
auxiliars necessaris per a la correcta execució de l'unitat d'obra segons plànols, totalment acabada i llesta per
emprimar i revestir.
Muntatge seguint escrupulosament les instruccions del fabricant i/ó subministrador.

Preu
38,74

Amidament
77,28

01.01.04.03

7 E8445VR7

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat insonoritzat entre estances tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm
de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de
cel ras de més de 4 m. Inclosa la tabica fins el sostre amb les perforacions necessàries per les instal·lacions. Inclou
la pintura

24,61

6,00

01.01.04.03

9

m2

Remat perimetral plaques de guix laminat en Z de fals sostre despenjat i formant tapes i tabiques, placa tipus
estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils
principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 400

26,94

74,14

01.01.04.03

10

m2

Fals sostre registrable suspès amb estrcutura vista de rastrells omega d'acer galvanitzat cada 60cm. Panell de llana
de roca Ekla A24 de Rockfon 600x1200x20, canto sense rebaix, vel llis balnc a cara vista, despenjat fins a 1,5m amb
sistema d'acer galvanitza. Element totalment acabat segons plànols i col·locat garantint la planeitat amb els altres
sostres perimetrals.

24,05

504,73

01.01.04.03

11

m2

Fals sostre registrable suspès de dos capes amb estrcutura vista de rastrells omega d'acer galvanitzat cada 60cm.
Capa vista amb panell de virutes de fusta aglomerades amb ciment Heraklith A2 Rockfon 600x1200x25 Blanc,
segona capa sense interrupcions i sobre omega en panell 233 de Rockwool de llana de roca semirigid 60kg/m3
1200x600x60, despenjat fins a 1,5m amb sistema d'acer galvanitzat. Element totalment acabat segons plànols i
col·locat garantint la planeitat amb els altres sostres perimetrals.

36,73

83,64

01.01.04.03

12

m2

20,64

114,71

01.01.04.03

13

m2

Fals sostre registrable, format per plaques de guix laminat acabat en vinil blanc de 600x600x9,5 mm. Amb perfileria
vista, lacada en blanc, despenjant fins a 2 m.
Fals sostre retro il·luminat de policarbonat cel·lular, incloent remat lateral vist lacat en blanc, capça de reflexió
posterior, llumeneres led 4500k, despenjant fins a 2m de forjat. Element totalment acabat segons criteris DF i
col·locat garantint la planeitat amb els altres sostres perimetrals.

68,51

4,71

01.01.04.03

13

PA

Partida Alçada per la reconstrucció i remat de fal sostre inclinat de policarbonat cel·lular a l'ambit de l'ascensor en
PB, incloent remats laterals, cel ras continu posterior pladur pintat blanc, i subestructura. Element totalment acabat
segons criteris DF i col·locat garantint la planeitat amb els altres sostres perimetrals.

350,00

1,00

01.01.04.03

14

ud

Panell mural per l'atenuació de la reverberació tipus Rockfon Eclipse de llana de roca amb cares recobertes en vel
pintat, color forma i dimensions a concretar per DF. Element totalment acabat segons especificacions de la DF i
col·locat a sostre de fins 4,50 m.

167,41

18,00

Descripció

Preu

Amidament

01.01.05.01

6 E66E33M6

u

1.172,64
Mòdul de porta doble acústica de MDF per a mampara modular per a complir com a mínim 54 dBA d'aïllament
acústic, burlets perimetrals i guillotina, acabat amb laminat a les dues cares i cantejat idèntic al de les mampares. De
dos fulles batents de 60 mm de gruix i 190x270 cm de llum de pas, pany fixa superior de 70cm, inclosa la
ferramentaidentica a la existent al TCM1, amb perfils d'alumini, col·locat junt a poste vertical 100x100x3 mm
electrificat d'alumini extrusionat 6063 T6 anoditzat raspallat 110x110, amb mecanitzats per control d'accés,
interruptors i endolls. Per complir com a mínim 54 dBA d'aïllament acústic.

1,00

01.01.05.01

7 E66E33M8

m2

Tàbic mòbil tipus T130 de FIMO monodireccional format por mòduls de 800x3360m de dimensions màximes y 103
mm de espessor, amb una massa superficial 40 kg/m2, perfilaria vista d'alumini anoditzat raspallat i aïllament interior
de llana mineral de roca, acabat exterior amb melamina blanca a les aules, mecanismes de fixació i alliberació
manuals, juntes acústiques verticals i sistema corredís amb carril superior sin guia inferior, instal·lat. Per complir com
a mínim 54 dBA d'aïllament acústic.

301,71

28,35

01.01.05.01

7 E66E33M8

m2

Tàbic mòbil tipus T130 de FIMO monodireccional format por mòduls de 700x3360m de dimensions màximes y 103
mm de espessor, amb una massa superficial 40 kg/m2, perfilaria vista d'alumini anoditzat raspallat i aïllament interior
de llana mineral de roca, acabat exterior amb aacabat laminat identic al de les mampares, mecanismes de fixació i
alliberació manuals, juntes acústiques verticals i sistema corredís amb carril superior sin guia inferior, instal·lat. Per
complir com a mínim 54 dBA d'aïllament acústic.

301,71

15,25

01.01.05.01

8 F74AB234

m2

Barrera acústica per a divisoria 54 dBA, instal·lada a través del plenum i el terra tecnic, entre el forjat i la divisòria,
formada por panel rígid de llana mineral aglomerada amb resines, barrera fònica DP8 2AluR "KNAUF INSULATION",
mòduls de 1000x600x80 mm, revestit per les dos cares amb aluminio reforçat i segellat amb cinta autoadhesiva
d'alumini de 50 micres de espessor y 65 mm, resistència tèrmica 2,35 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK),
Euroclase A1 de reacció al foc, fixat mecànicament sobre una estructura suport (no inclosa en aquesta partida). Per
complir com a mínim 54 dBA d'aïllament acústic.

37,26

67,55

01.01.05.01

1 EAM2U058

u

3.748,92
Porta corredera amb pany fix de vidre descrita al plánol de fusta A_01. Pany corredis d'apertura automàtica, d'una
fulla vidiriera de 220x227 cm , amb vidre laminat 6+6 mm amb perfil superior e inferior d'alumini anoditzat restallat,
muntant metàl·lic dintell 7m de llum. Mecanisme d'apertura ràpida 200x120mm formant pòrtic de suportació, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions tipus Manusa o
equivalent

1,00

01.01.05.01

2 EAQDUX03

u

Fusteria interior F_03 a executar segons plànols d'una fulla batent per a una llum de pas de 82x213cm. Fulla de 40
mm de gruix, amb estructura interior d'enllatat de fusta de Pi, amb llates de 30x30 mm, col.locades cada 30 cm i
fixades mecànicament i acabada exteriorment a les dues cares amb tauler aglomerat de fibres de fusta i resines
sintètiques d'alta densitat DM hidrófug de 5mm de gruix , acabat per a pintar. Bastiment format per peces de fusta de
Pi amb acabat DM per la part vista, inclos guarnits necessaris amb tauler de DM hidrófug de 5mm acabats a la cara
vista i als cantells amb laminat estratificat postformat HPL de FORMICA. Inclou: pany embutit, cilindre (sistema TE-6
de perfil europeu), recarg per a mestrejament de cilindres per grups i amb clau gran maestra, joc de manetes d'acer
inoxidable AISI 304; tota la ferramentaidentica a la existent al TCM1. Element totalment acabat segons plànols de
fusteria i col·locat.

151,86

8,00

01.01.05.01

2 EAQDUX03

u

Fusteria interior F_01 a executar segons plànols. Fusteria de dos fulles batents per a una llum de pas de 178x220cm
Amb vidre fix laminar 5+5 en pany superior fins cota 3,36m. Fulles de 50 mm de gruix, amb estructura interior
d'enllatat de fusta de Pi, amb llates de 30x30 mm, col.locades cada 30 cm i fixades mecànicament i acabada
exteriorment a les dues cares amb HPL a definir per DF. Bastiment format per peces de fusta de Pi amb acabat HPL
igual porta, inclos guarnits necessaris amb tauler HPL acabats a la cara vista i als cantells amb laminat estratificat
postformat HPL de FORMICA. Inclou: pany embutit, cilindre (sistema TE-6 de perfil europeu), recarg per a
mestrejament de cilindres per grups i amb clau gran maestra, joc de manetes d'acer inoxidable AISI 304; tota la
ferramentaidentica a la existent al TCM1. Element totalment acabat segons plànols de fusteria i col·locat.

574,27

5,00

01.01.05.01

2 EAQDUX03

u

Fusteria interior F_02 a executar segons planols. Fusteria de dos fulles batents per a una llum de pas de 178x225cm
Amb vidre fix laminar 5+5 en pany superior fins cota 3,36m. Fulles de 50 mm de gruix, amb estructura interior
d'enllatat de fusta de Pi, amb llates de 30x30 mm, col.locades cada 30 cm i fixades mecànicament i acabada
exteriorment a les dues cares amb HPL a definir per DF. Bastiment format per peces de fusta de Pi amb acabat HPL
igual porta, inclos guarnits necessaris amb tauler HPL acabats a la cara vista i als cantells amb laminat estratificat
postformat HPL de FORMICA. Inclou: pany embutit, cilindre (sistema TE-6 de perfil europeu), recarg per a
mestrejament de cilindres per grups i amb clau gran maestra, joc de manetes d'acer inoxidable AISI 304; tota la
ferramentaidentica a la existent al TCM1. Element totalment acabat segons plànols de fusteria i col·locat.

574,27

6,00

01.01.05.01

9 E8998377

m2

Revestiment de parament vertical amb tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta densitat, acabat
amb laminat a les dues cares idèntic al de les mampares, de 19mm de gruix, comportament al foc C-s2-d0,
col·locat adherit amb sikatak sobre envà de guix laminat, i fixades mecànicament al parament amb perfil extrusionat
secció J d'alumini 6063 T5 anoditzat i raspallat a la par superior e inferior, inclou ventilacions superiors i inferiors, els
caixons per a la col·locació d'extintors i instal·lacions i tots els mitjans auxiliars.

34,57

132,03

01.01.05.01

9 E66AB050

u

Mampara divisòria entre cabines sanitàries amb porta batent de 80 cm de 110 cm d'ample 140 cm de llargària i 205
cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a definir per la DF a
les dues cares, amb perfils de fixació, ferramenta i peus regulables d'acer inoxidable aisi 316

297,01

8,00

01.01.05.01

9 E8998377

m2

Revestiment de parament vertical passadis amb tauler HPL fins 2,35m d'alçada identic a l'existen en PB TCM6,
col·locat adherit amb sikatak sobre llistonat de llates de pi ancorades a mur, inclou ventilacions superiors i inferiors,
els caixons per a la col·locació d'extintors i instal·lacions i tots els mitjans auxiliars.

41,52

114,00

TOTAL

Capítol

01

OBRA CIVIL

NIVELL 3

05

TANCAMENTS SECUNDARIS

NIVELL 4

01

FUSTERIA INTERIOR

01.01.05.01

1 E0000001

u

NOTA: tots els panys han de ser amastrejats amb 3 nivells d'amastrejament segons DF i propietat

01.01.05.01

4 E66E0MP7

m2

01.01.05.01

5 E66E33M6

u

0,00

1,00

Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 5+5 mm de gruix amb
cambra i vinils per aconseguir opacitat, lames de ventila·lació d'alumini anoditzat raspallat, o doble taulell acabat
amb laminat a les dues cares, tot a validar pèr la DF. Tots tres amb sistema de suspensió sobre perfilaria oculta
d'alumini extrusionat 6063 T6 anoditzat raspallat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres a testa i del perímetre
dels taulers, col·locada amb gas argó a la cambra per complir com a mínim 54 dBA d'aïllament acústic. Alçada
màxima 3,50 m. Junta expansiva perimetral de goma EPDM. Tot segons plànols detall, inclosos els mitjans auxiliars.
Inclosos també els remats en parets existents per deixar l'actuació completament acabada, inclosos tots els
materials i mitjans auxiliars. Incloses barreres acústiques de menor gruix d'unió amb fusteria de façana a definir en
obra per DF.

149,52

293,52

Mòdul de porta acústica de MDF per a mampara modular per a complir com a mínim 54 dBA d'aïllament acústic,
burlets perimetrals i guillotina, acabat amb laminat a les dues cares i cantejat idèntic al de les mampares. D'una fulla
batent de 60 mm de gruix i 82,5x270 cm de llum de pas, pany fixa superior de 70cm, inclosa la ferramenta identica a
la existent al TCM1, amb perfils d'alumini, col·locat junt a poste vertical 100x100x3 mm. electrificat d'alumini
extrusionat 6063 T6 anoditzat raspallat 110x110, amb mecanitzats per control d'accés, interruptors i endolls. Per
complir com a mínim 54 dBA d'aïllament acústic

521,19

12,00
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AMIDAMENT

AMIDAMENT

Descripció
01.01.05.01

m2

Conjunt de plafonat modular A_01 a executar segons plánols d'obra i confirmar amb DF. Inclou 6 mòduls d'armari de
dos fulles batents, i porta corredissa amb vidre superior fix valorada en altre partida. Tot executat amb tauler laminat
de 19mm identic al de les mampares.

01.01.05.01

ud

01.01.05.01
01.01.05.01

01.01.05.01

9 E8998377

9 E8998377

50,84

Suministre i instal·lació de pergola PL_01 segons planols

700,00

1,00

ud

Suministre i instal·lació de gelosia GL_01 segons planols

900,00

1,00

m2

Revestiment de parament vertical amb tauler HPL identic a l'existen en PB TCM6 àmbit de l'ascensor, col·locat
adherit amb sikatak sobre llistonat de llates de pi ancorades a mur de gero mecànicament, i fixades mecànicament al
parament amb perfil extrusionat secció J d'alumini 6063 T5 anoditzat i raspallat a la par superior e inferior, inclou
ventilacions superiors i inferiors, els caixons per a la col·locació d'extintors i instal·lacions i tots els mitjans auxiliars.

41,52

16,72

Revestiment de parament vertical amb tauler DM de 19 mm acabat melamina identic a l'existen en PB TCM6 àmbit
de l'ascensor, col·locat adherit amb sikatak sobre llistonat de llates de pi ancorades a mur de gero mecànicament, i
fixades mecànicament al parament amb perfil extrusionat secció J d'alumini 6063 T5 anoditzat i raspallat a la par
superior e inferior, inclou ventilacions superiors i inferiors, els caixons per a la col·locació d'extintors i instal·lacions i
tots els mitjans auxiliars.

31,54

Partida alçada per el suministre i instal·lació de tarima identica a la de les aules del TCM1 amb dimensions a
executar segons plànols de projecte.
Partida alçada per la modificació de la porta d'aula F_11 del TCM6, mecanitzant muntants verticals per permetre la
instal·lació simetrica de l'element.
TOTAL

120,00

8,00

180,00

1,00

m2

PA

01.01.05.01

PA

01.01.05.03

01.01.05.03

Amidament

53,21

01.01.05.01

01.01.05.02

Preu

Capítol

01

OBRA CIVIL

NIVELL 3

05

TANCAMENTS SECUNDARIS

NIVELL 4

02

FUSTERIA EXTERIOR

1 EAMDE466

m2

partida alçada per la modificació de la porta F_10 d'un mur cortina afegint doble porta batent obrint al pati central del 1.543,21
TCM1, toto en vidres, remats i series del projecte original.
TOTAL

1,00

NIVELL 3

0K

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

01.04.0K

1 H1510001

m2

Protecció horitzontal sota el forjat col·laborant amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el
desmuntatge inclòs

0,96

35,00

01.04.0K

2 H15118D1

m2

Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus
perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

3,51

9,20

01.04.0K

3 H1512013

m2

Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada
(UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge
de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

12,28

60,00

01.04.0K

4 H151AJ01

m2

Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs

10,72

40,00

01.04.0K

5 H1521431

m

4,92

9,00

01.04.0K

6 H152J105

m

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

3,51

9,00

01.04.0K

7 H152N681

m

4,21

9,00

01.04.0K

8 H152U000

m

0,95

50,00

01.04.0K

9 H152W029

u

4,21

1,00

01.04.0K

10 HBC19081

01.04.0K

11 HBC1KJ00

01.04.0K
01.04.0K

m

Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el
desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge
inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

1,06

41,00

m

Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

0,96

50,00

12 HX11X08X

m

5,61

9,00

13 HX11X09X

u

Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
TOTAL

24,32

2,00

01

NIVELL 3

05

TANCAMENTS SECUNDARIS

Capítol

04

SEGURETAT I SALUT

NIVELL 4

03

SERRALLERIA

NIVELL 3

0L

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 EB32U08S

kg

Estructura d'acer galvanitzat per falsos sostres despenjats, Incloent perfilaria estructural (biguetes i pilars) en Tub
rectangular 100.50.4, subestructura despenjada en Tub quadrat 50.50.4, i plaques d'ancoratge en passamà 100.5
amb doble ancoratge mecànic a forjat FBN II D8 de Fischer.

kg

OBRA CIVIL

Subestructura per porta motoritzada corredissa vidre sala administració TCM6, executad en perfil laminat IPN 200,
incloses mènsules i ancoratges a pilars existents, tot amb imprimacions anticorrosives. A definir per DF en obra.

1,09

1,09

12.743,61

245,00

01.04.0L

1 HQU22301

u

Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

4,05

5,00

01.04.0L

2 HQU25201

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

2,43

3,00

01.04.0L

3 HQU25701

u

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

2,43

3,00

5,67

3,00

5,67

1,00

33,53

4,00

38,40

4,00

117,53

4,00

97,95

1,00

01.04.0L

4 HQU27502

u

TOTAL

01.04.0L

5 HQU27902

u

01.04.0L

6 HQU1E150

mes

01.04.0L

7 HQU1D190

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

01.04.0L

8 HQU1H110

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. ,
amb manteniment inclòs

01.04.0L

9 HQUA1100

u

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

01

OBRA CIVIL

NIVELL 3

06

EQUIPAMENT FIX

01.01.06

1 EB9245R5

u

Subministrament i instal·lació d'ascensor cabina amb desembarcament a 90º 170x150 cm dos parades, amb acabats #######
de gama superior, paviment gres porcelànic 80x80x9 negre, parets HPL blanc, porta exterior automàtica d'acer
inoxidable, totes les instal·lacions, legalitzacions i mitjans auxiliars.

01.01.06

2 EAFFRG56

ml

Subministrament i instal·lació de screens 4,50m d'alçada

48,75

49,70

01.01.06

3 EB92ER45

m2

Rotulació amb vinils sobre mur cortina de façana segons disseny de la DO

34,21

90,00

01.01.06

4 EB92En45

m2

Revestiment Vescom pissarra magnetica

41,73

15,00

01.01.06

5

ud

Partida alçada per la modificació de l'ubicació d'una Boca d'Incendis Equipada al TCM1, desplaçant la connexió de la
columna seca 10m per el fals sostre fins el centre del nou aulari. La partida inclou totes les actuacions de enderroc,
ram de paleta, acabats interiors, i complements necessaris, per deixar correctament acabada l'unitat d'obra.

900,00

1,00

01.01.06

6

PA

Partida alçada per la modificació de l'ubicació de dos Boques d'Incendis Equipades al TCM6 PB i P1 en l'ambit de
l'ascensor, desplaçant la connexió, en ambdos casos, de la columna seca 4m per el fals sostre. La partida inclou
totes les actuacions de enderroc, ram de paleta, acabats interiors, i complements necessaris, per deixar
correctament acabada l'unitat d'obra.

1.800,00

1,00

2.065,44

1,00

1,00

TOTAL

Capítol

01

OBRA CIVIL

NIVELL 3

07

PARTIDES ALÇADES

u

Partida d'abonament íntegre per a la neteja complementaria final de l´edifici, inclouent el fregat de totes les
superficies, neteja final dels fronts de fusta tractada, alicatats, vidres, etc. deixant tot el edifici en perfecte estat,
sense que presenti restes d´obra realitzada.

1 E0114001

Amidament

SEGURETAT I SALUT

Capítol

2 EBTRT46

Preu

04

14,69

Capítol

01.01.07

Descripció
Capítol

TOTAL

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
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PRESSUPOST

PRESSUPOST

Descripció

01.01.01

Capítol

01

OBRA CIVIL

NIVELL 3

01

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 EY01RIAN

NOTA: Totes les partides inclouen els mitjans d'elevació necessaris per al seu correcte subministrament i els
mitjans auxiliars necessaris per a la seva col·locació i/ó execució, incloent bastides. Tots els industrials seràn
responsables de la col·locació, manteniment i reposició de les proteccions col·lectives necessàries en cada
fase d'obra per tal de garantir la Seguretat de l'obra.

01.01.01

2 K21C1012

m2

Desmuntatge de mur cortina, vidres fixos, i portes batents, formats per fusteria d'alumini i vidre, alçada fins
4,5 m, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

01.01.01

3 K21C1015

m2

01.01.01

4 K21C1314

m2

01.01.01

5 K219KFA0

m

Desmuntatge d'envà de plaques de guix laminat doble placa estructura d'acer, alçada fins 4,5 m, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Desmuntatge de fals sostre de plaques de guix laminat i estructura d'acer, alçada fins 4,5 m, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Tall en forjat existent de sostre nervat, xapa col·laborant i/o plaques alvealoars de formigó de 30 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

01.01.01

6 K2148B34

m2

Enderroc de sostre nervat, posttesat, xapa col•laborant i/o plaques alveolars de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Estaran inclosos tots els elements de
protecció col·lectiva, tancaments rígids provisionals, i vinils, cartells o senyalitzacions necessaris per garantir
que es pugui continuar fent us de l'aparcament públic situat en la planta -1.

Preu

0,00

Amidament

1,00

Import

17,21

107,45

1.849,28

4,27

868,46

3.708,32

3,27

732,64

2.395,73

8,73

22,37

195,29

23,44

11,23

263,23

7 K2163511

m2

Enderroc de recobriment ceràmic en banys de rajola 20x20, alçada fins 2,5 m, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3,62

143,00

517,66

01.01.01

8 K2163511

m2

Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, alçada fins 4,5 m, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

5,62

43,65

245,31

01.01.01

9 K21A3011

ud

3,21

30,00

96,30

6,27

12,54

78,63

174,21

2,50

435,53

3,00

30,00

90,00

3,21

30,00

96,30

10

m2

11

m2

01.01.01

12 K21A3011

ud

01.01.01

13 K21A3011

ud

Retirada divisions fenóliques en banys amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

01.01.01

14 K2163511

m2

Obertura de passos d'instal·lacions de les sales tècniques cap al passadís de distribució en P1.

01.01.01

15 K2163511

m2

01.01.01

16 K2163511

m2

01.01.01

17

ud

Obertura de passos d'instal·lacions de les sales tècniques cap al doble espai tècnic en P1. La partida inclou
els mitjans d'elevació necessaris i els mitjans auxiliars, incloent bastides, necessaris per treballar en el doble
espai tècnic.
Obertura de passos d'instal·lacions del gimnàs cap al doble espai tècnic en P1. La partida inclou els mitjans
d'elevació necessaris i els mitjans auxiliars, incloent bastides, necessaris per treballar en el doble espai
tècnic.
Cala per la localització del tubs de ventil·lació del pàrquing a la sala tècnica en paret de façana a rampa
accés pàrquing.
Cala per la localització de cables de forjat postensat preexistent

01.01.01

18

ud

01.01.01

19 K2R641E0

m3

01.01.01

20 E2RA61H0

m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,62

8,00

44,96

56,20

10,00

562,00

56,20

10,00

562,00

27,41

5,00

137,05

24,74

8,00

197,92

18,26

196,72

3.592,11

9,01

355,16

3.200,00

TOTAL

01.01.02

Capítol

01

OBRA CIVIL

NIVELL 3

02

ESTRUCTURA i RAM DE PALETA

1 EY01RIAN

0,00

1,00

Estintolament de tall amb trencallums i bigues d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 executat en dos
sostres al voltant del forat de l'ascensor, amb perfils laminats de les reies HEB i IPN. Inclosos ancoratges,
punts de unió mitjançant soldadura, recolzaments amb morter i massilla sense retracció, i connectors del
fossat.
Formació de fossat d'ascensor despenjat a sotre planta -1. Acoratges químics, connectors d'acer i esperes
incloses, formigó armat en tall de forjat per pas d'ascensor amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80
kg/m3. Inclou les pletines perimetrals de 10mm de gruix collades amb barres roscades del D12mm segons
plànols detall.

1,09

3.205,00

3.493,45

194,74

6,75

1.314,50

2 K44Z552B

kg

01.01.02

3 1678113R

m3

01.01.02

4 K44Z552A

m2

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 10 mm de gruix,
col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària >= 3 m incloses
les barres roscades M12 cada 25cm, pletines de reforç de 15mm de gruix cada 56cm i formació de cèrcol en
interior de forjat i tots els mitjans auxiliars.

56,04

17,70

991,91

01.01.02

5

m2

Passibació de l'armadura amb Monotop 910 de Sika i remat amb morter a base de ciment i resines
sintètiques Monotop 612 de Sika del cantell de mur de formigó armat de 30 cm de gruix i 2,20m d'alçada. A
l'accés de les escales de la sortida d'emergencia de la P1 del TCM6.
TOTAL

46,87

2,00

93,74

Capítol

01

OBRA CIVIL

NIVELL 3

03

DIVISIONS INTERIORS

5.893,60

Import
0,00

m2

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclosa la col·locació d'armadura tipus murfor cada 4 filades

26,73

91,08

2.434,57

3 E83EGU76

m2

Caixó de plaques de guix laminat (2x15+45) per recuperació d'aire o pas d'instal·lacions, amb un desarrollo
màxim d' 1,20m, planta en L o U. Alçada lliure d'instal·lació fins 4,55m. Format per estructura autoportant
arriostrada normal amb perfilaria de planxa d'acer galvanitzat, col·locats sobre làmina elastòmera d'alta
densitat, espessor 4 mm, col·locada perimetral ment en paraments, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 15
mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111
m2K/W. Inclòs p.p. de perfils metàl·lics per subjecció de peces, replanteig auxiliar, anivellació, rebut
d'instal·lacions i caixes per mecanismes, sistemes de fixació especials per a col·locació de sanitaris i
instal·lacions, tractament de juntes, tractament de buits, pas d'instal·lacions, cargols, pastes d'agafament i
junts, cintes per junts, ancoratges per terra i sostre, perfils de protecció en cantoneres i arestes, elements de
reforç per a subjecció de mobiliari penjat, així com tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la
correcta execució de l'unitat d'obra segons plànols, totalment acabada i llesta per emprimar i revestir.

22,31

68,34

1.524,67

01.01.03

4 E65264BY

m2

Envà de plaques de guix laminat (2x15+70+2x15 ) Alçada lliure d'instal·lació fins 4,55m. Format per
estructura doble reforçada en H amb perfilaria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de
130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, bandes elàstiques al
perímetre, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 2,30 m2.K/W. Garantit 54 dBA.
Incloses barreres acústiques de menor gruix d'unió amb fusteria de façana a definir en obra per DF. Inclosa
p.p. de placa hidròfuga per zones humides, perfils metàl·lics per subjecció de peces, replanteig auxiliar,
anivellació, rebut d'instal·lacions i caixes per mecanismes, sistemes de fixació especials per a col·locació de
sanitaris i instal·lacions, tractament de juntes, tractament de buits, pas d'instal·lacions, cargols, pastes
d'agafament i junts, cintes per junts, ancoratges per terra i sostre, perfils de protecció en cantoneres i arestes,
elements de reforç per a subjecció de mobiliari penjat, així com tots els elements i mitjans auxiliars necessaris
per a la correcta execució de l'unitat d'obra segons plànols, totalment acabada i llesta per emprimar i revestir.

43,12

506,89

21.857,01

01.01.03

5 E65264BY

m2

Envà de plaques de guix laminat (2x15+70+2x15 ) Alçada lliure d'instal·lació fins 3,55 m. Format per
estructura doble reforçada en H amb perfilaria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de
130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, bandes elàstiques al
perímetre, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 2,30 m2.K/W. Garantit 54 dBA.
Incloses barreres acústiques de menor gruix d'unió amb fusteria de façana a definir en obra per DF. Inclosa
p.p. de placa hidròfuga per zones humides, perfils metàl·lics per subjecció de peces, replanteig auxiliar,
anivellació, rebut d'instal·lacions i caixes per mecanismes, sistemes de fixació especials per a col·locació de
sanitaris i instal·lacions, tractament de juntes, tractament de buits, pas d'instal·lacions, cargols, pastes
d'agafament i junts, cintes per junts, ancoratges per terra i sostre, perfils de protecció en cantoneres i arestes,
elements de reforç per a subjecció de mobiliari penjat, així com tots els elements i mitjans auxiliars necessaris
per a la correcta execució de l'unitat d'obra segons plànols, totalment acabada i llesta per emprimar i revestir.

43,12

147,00

6.338,64

01.01.03

6 E65264VE

m2

Semienvà de plaques de guix laminat (2x15+46) ancorat a parament posterior cada 60cm. Alçada lliure
d'instal·lació fins 4,55m. Format per estructura doble reforçada en H amb perfilaria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 76 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de
90 mm d'amplària, bandes elàstiques al perímetre, 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix cada
una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 2,30
m2.K/W. Garantit 42 dBA. Incloses barreres acústiques de menor gruix d'unió amb fusteria de façana a definir
en obra per DF. Inclosa p.p. de placa hidròfuga per zones humides, perfils metàl·lics per subjecció de peces,
replanteig auxiliar, anivellació, rebut d'instal·lacions i caixes per mecanismes, sistemes de fixació especials
per a col·locació de sanitaris i instal·lacions, tractament de juntes, tractament de buits, pas d'instal·lacions,
cargols, pastes d'agafament i junts, cintes per junts, ancoratges per terra i sostre, perfils de protecció en
cantoneres i arestes, elements de reforç per a subjecció de mobiliari penjat, així com tots els elements i
mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de l'unitat d'obra segons plànols, totalment acabada i
llesta per emprimar i revestir.

26,31

81,67

2.148,74

01.01.03

7 E65264VE

m2

Recobriment caixa d'ascensor en dos plantes amb semienvà de plaques de guix laminat (2x15+46) ancorat a
parament posterior cada 60cm. Alçada lliure d'instal·lació fins 4,55m. Format per estructura doble reforçada
en H amb perfilaria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 76 mm, muntants cada 600
mm de 70 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, bandes elàstiques al perímetre, 2 plaques tipus
estàndard (A) de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
roca de resistència tèrmica >= 2,30 m2.K/W. Garantit 42 dBA. Incloses barreres acústiques de menor gruix
d'unió amb fusteria de façana a definir en obra per DF. Inclosa p.p. de placa hidròfuga per zones humides,
perfils metàl·lics per subjecció de peces, replanteig auxiliar, anivellació, rebut d'instal·lacions i caixes per
mecanismes, sistemes de fixació especials per a col·locació de sanitaris i instal·lacions, tractament de juntes,
tractament de buits, pas d'instal·lacions, cargols, pastes d'agafament i junts, cintes per junts, ancoratges per
terra i sostre, perfils de protecció en cantoneres i arestes, elements de reforç per a subjecció de mobiliari
penjat, així com tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de l'unitat d'obra
segons plànols, totalment acabada i llesta per emprimar i revestir.

25,31

54,00

1.366,74

01.01.03

2 14E22AE5

01.01.03

0,00

01.01.02

Amidament
1,00

18.267,62

NOTA: Totes les partides inclouen els mitjans d'elevació necessaris per al seu correcte subministrament i els
mitjans auxiliars necessaris per a la seva col·locació i/ó execució, incloent bastides. Tots els industrials seràn
responsables de la col·locació, manteniment i reposició de les proteccions col·lectives necessàries en cada
fase d'obra per tal de garantir la Seguretat de l'obra.

Preu
0,00

1 EY01RIAN

0,00

01.01.01

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
Enderroc de recobriment en fals sostre i paret de policarbonat a doble alçada en l'ambit de l'ascensor en
planta baixa.
Tall i retirada de mur de formigó armat de 30 cm de gruix, 50cm d'ample, i 2,20m d'alçada. A l'accés de les
escales de la sortida d'emergencia de la P1 del TCM6.
Retirada d'equips sanitaris amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Descripció
NOTA: Totes les partides inclouen els mitjans d'elevació necessaris per al seu correcte subministrament i els
mitjans auxiliars necessaris per a la seva col·locació i/ó execució, incloent bastides. Tots els industrials seràn
responsables de la col·locació, manteniment i reposició de les proteccions col·lectives necessàries en cada
fase d'obra per tal de garantir la Seguretat de l'obra.

01.01.03
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PRESSUPOST

PRESSUPOST

Descripció
01.01.03

01.01.03

8 E65264BY

9 E65264BY

m2

m2

01.01.03

10

ml

01.01.02

11

PA

01.01.03

12

PA

Preu

Amidament

49,47

Envà de plaques de guix laminat hidròfug (15+46+15 ) Alçada lliure d'instal·lació fins 2,50m. Format per
estructura doble reforçada en H amb perfilaria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de
76 mm, muntants cada 600 mm de 46 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, bandes elàstiques al
perímetre, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 2,30 m2.K/W. Garantit 42 dBA.
Incloses barreres acústiques de menor gruix d'unió amb fusteria de façana a definir en obra per DF. Inclosa
p.p. de perfils metàl·lics per subjecció de peces, replanteig auxiliar, anivellació, rebut d'instal·lacions i caixes
per mecanismes, sistemes de fixació especials per a col·locació de sanitaris i instal·lacions, tractament de
juntes, tractament de buits, pas d'instal·lacions, cargols, pastes d'agafament i junts, cintes per junts,
ancoratges per terra i sostre, perfils de protecció en cantoneres i arestes, elements de reforç per a subjecció
de mobiliari penjat, així com tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de
l'unitat d'obra segons plànols, totalment acabada i llesta per emprimar i revestir.

29,74

Remat d'envà o mampara contra fusteria d'alumini existent garantint 54 dBA. compost per doble U encaixada
d'alumini 2mm lacat a definir DF. Aïllament de llana minera de roca 2,30 m2 K/W. Inclosa fixació a ambdues
parts i tots els elements imitjans per a la correcta execució d'obra.
Partida alçada per el tancament de les dos portes de la sala de reunions de l'actuació a l'edifici TCM1 en mur
de gero, incloent el acabat final igual a l'existent.

33,54

11,49

385,37

300,00

1,00

300,00

850,00

1,00

850,00

Partida alçada per el segellar acústicament i la protecció contra incendis EI 120 de la sala tècnica
d'instal·lacions i els nous passos executats.

37,00

39,54

TOTAL

Capítol

01.01.04.01

01

1.830,39

Descripció

ACABATS INTERIORS
REVESTIMENTS

Polit i sanejament llosa formigó amb disc de diamant per obrir poro, aplicant emulsionants desengrasants a
totes les taques d'oli o greix existents. La partida finalitzarà amb el correcte aspirat de la llosai la aplicació
immediata del les capes d'imprimació epoxilica necessaries per igualar l'avcabat a totes les sales, tencar el
poro, i evitar la formació de taques.

10,14

501,54

5.085,58

01.01.04.02

5 E95580F4

m2

Paviment tècnic interior amb peus regulables amb blocatge de seguretat d'acer galvanitzat per a una alçària
de 20 a 200 mm, llosetes de 60x60x38 mm de gruix amb nucli de sulfat de calci, es deixarà vist l'encapsulat
executat amb dugués safates de xapa d'acer galvanitzat de 1mm, segons UNE-EN 12825. Resistència
màxima 10 kN, Nucli lloseta al foc A1, Aïllament acústic 54 dBA. Inclosos tots el remats necessaris per la
correcta execució de la partida, amb burlet de neoprè autoadhesiu, xarxa de presa de terra, connexió a
xarxa, i fixació de les bases al forjat amb poliuretà líquid.

39,18

427,54

16.751,17

01.01.04.02

6 E9558037

m2

Grada de paviment tècnic interior amb peus regulables amb blocatge de seguretat tot d'acer galvanitzat per a
una alçària de 150 a 1000 mm, S'inclouen també les escales, tabiques o tapes necessaries per la seva
correcta excució segons defineixi DF. Llosetes de 60x60x38 mm de gruix amb nucli de sulfat de calci, es
deixarà vist l'encapsulat executat amb dugués safates de xapa d'acer galvanitzat de 1mm, segons UNE-EN
12825. Resistència màxima 10 kN, Nucli lloseta al foc A1, Aïllament acústic 54 dBA. Inclosos tots el remats
necessaris per la correcta execució de la partida, amb burlet de neoprè autoadhesiu, xarxa de presa de terra,
connexió a xarxa, i fixació de les bases al forjat amb poliuretà líquid.

46,74

94,00

4.393,56

01.01.04.02

7 E9532799

m2

Recobriment de linoleum de grada formada amb terra tècnic. Linoleum tipus Tarkett 3,8 mm 18 dB, color a
definir per la DF. Fixat amb adhesiu al paviment tècnic.

8,31

94,00

781,14

01.01.04.02

8 E9532799

m2

6,84

23,76

162,52

01.01.04.02

9 E9558742

m2

11,36

97,91

1.112,26

01.01.04.02

10 E95580F9

m2

Recobriment terra tècnic amb lloseta PVC fixada amb adhesiu al paviment tècnic. Forma i color a definir per
DF.
Recobriment terra tècnic amb lloseta moqueta sintética de vinil fixada amb adhesiu al paviment tècnic.
Material i color a definir per DF.
Sòcol rectangular extrusionat 80.9 d'alumini extrusionat 6063 T6 anoditzat raspallat tallat a inglet en
cantonades, adherit a la paret amb massilla elàstica tipus SikaTac, inclosos tots els mitjans auxiliars.

7,24

634,63

4.594,72

01.01.04.02

11

PA

Partida Alçada per la extracció i substitució de totes les peces de terratzo malmeses per les mampares i
tàbics existents i les necessàries per a executar les rases per instal·lacions previstes als plànols de projecte.
El material emprat serà el mateix de l'obra original. Està inclosa la mecanització de peces per instal·lar els
mecanismes elèctrics.

2.400,00

1,00

2.400,00

01.01.04.02

12 RSP030

Tractament superficial a obra per el rejuntat i polit del terratzo al TCM1. Incloent desbastat i eliminació de
celles amb mola de 60, plastificat o polit gruixut amb mola 120 i aplicant nova pasta de juntes, afinat amb grà
220, i abrillantat amb mola 400, inclòs abrillantar amb plat de llana d'acer.

4,31

347,31

1.496,91

01.01.04.02

13

35,64

53,00

1.888,92

1.175,92

40.212,05

NOTA: Totes les partides inclouen els mitjans d'elevació necessaris per al seu correcte subministrament i els
mitjans auxiliars necessaris per a la seva col·locació i/ó execució, incloent bastides. Tots els industrials seràn
responsables de la col·locació, manteniment i reposició de les proteccions col·lectives necessàries en cada
fase d'obra per tal de garantir la Seguretat de l'obra.

0,00

1,00

2 E82C1M3K

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 2,5 m inclosa rajola ceràmica rectificada en pasta
blanca preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada del mateix color CG2 (UNE-EN 13888) inclosos mitjans auxiliars.

35,19

01.01.04.01

3 E8122212

m2

20,00

251,20

4 E898J2A3

m2

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, fins a 4,5 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix
C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 inclosos mitjans auxiliars.
Pintat de parament vertical de guix fins una alçada de 3,50 m, amb esmalt sintetic de dos components,
resines de poliureta i catalitzador alifàtic d'alta ressitencia a l'abrasió amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

12,56

01.01.04.01

3,93

683,16

2.684,82

01.01.04.01

5 E898J2A0

m2

Pintat de parament vertical de guix fins una alçada de 4,50m, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

3,12

2.134,64

6.660,08

01.01.04.03

6 E898J2A0

m2

Pintat de paraments horitzontals i inclinats de guix laminat fins una alçada de 4,50m, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

3,73

878,31

3.276,10

01.01.04.01

7 E8955635

m2

Revestiment de parament vertical amb mirall clar 6mm fins a 2,50 m, col·locat adherit amb sikatak sobre
enllatat de fusta de pi tractat al autoclau amb sals de coure, amb llates de 25x50 mm, col.locades cada 30 cm
i fixades mecànicament al parament inclou ventilacions superiors i inferiors.
TOTAL

34,71

22,11

767,44

Capítol

01

NIVELL 3

04

ACABATS INTERIORS

NIVELL 4

02

PAVIMENTS

262,51

9.237,73

22.877,37

ml

01

OBRA CIVIL

NIVELL 3

04

ACABATS INTERIORS

NIVELL 4

03

CELS RASOS

01.01.04.03

1 EY01RIAN

u

NOTA: Totes les partides inclouen els mitjans d'elevació necessaris per al seu correcte subministrament i els
mitjans auxiliars necessaris per a la seva col·locació i/ó execució, incloent bastides. Tots els industrials seràn
responsables de la col·locació, manteniment i reposició de les proteccions col·lectives necessàries en cada
fase d'obra per tal de garantir la Seguretat de l'obra.

0,00

1,00

0,00

01.01.04.03

2 E84ZG1D0

u

42,81

40,00

1.712,40

01.01.04.03

3 E8445298

m2

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla
de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu
de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat
Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora
afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de més de 4 m. Inclosa la tabica fins el sostre amb les perforacions necessàries per les
instal·lacions.

21,94

319,70

7.014,22

01.01.04.03

4 E8445298

m2

26,94

138,47

3.730,38

01.01.04.03

5 E8445298

ml

10,42

12,34

128,58

01.01.04.03

6

m2

Cel ras inclinat en guix laminat encabint sortides de climatització, llumeneres i cortiners a façana. De plaques
de guix laminat insonoritzat entre estances tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora
afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600
Caixa cortinera 150x100mm per a encabir l'instal·lació d'screeners, fets de plaques de guix laminat
insonoritzat entre estances tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats
cada 400
Tapa o tabica de plaques de guix laminat (2x15+70+2x15 ) de cel ras a forjat format per estructura doble
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants
cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, bandes elàstiques al perímetre, 2 plaques
tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 2,30 m2.K/W. Garantit 54 dBA. Alçada lliure d'instal·lació
fins 4,55m. Incloses barreres acústiques de menor gruix d'unió amb fusteria de façana a definir en obra per
DF. Inclòs p.p.de perfils metàl·lics per subjecció de peces, replanteig auxiliar, anivellació, rebut d'instal·lacions
i caixes per mecanismes, sistemes de fixació especials per a col·locació de sanitaris i instal·lacions,
tractament de juntes, tractament de buits, pas d'instal·lacions, cargols, pastes d'agafament i junts, cintes per
junts, ancoratges per terra i sostre, perfils de protecció en cantoneres i arestes, elements de reforç per a
subjecció de mobiliari penjat, així com tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta
execució de l'unitat d'obra segons plànols, totalment acabada i llesta per emprimar i revestir.
Muntatge seguint escrupulosament les instruccions del fabricant i/ó subministrador.

38,74

77,28

2.993,83

01.01.04.03

7 E8445VR7

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat insonoritzat entre estances tipus hidròfuga (H), per a revestir, de
15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada
1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m , per a una alçària de cel ras de més de 4 m. Inclosa la tabica fins el sostre amb les perforacions
necessàries per les instal·lacions. Inclou la pintura

24,61

6,00

147,66

OBRA CIVIL

01.01.04.02

1 EY01RIAN

NOTA: Totes les partides inclouen els mitjans d'elevació necessaris per al seu correcte subministrament i els
mitjans auxiliars necessaris per a la seva col·locació i/ó execució, incloent bastides. Tots els industrials seràn
responsables de la col·locació, manteniment i reposició de les proteccions col·lectives necessàries en cada
fase d'obra per tal de garantir la Seguretat de l'obra.

01.01.04.02

2 E9B413E5

m2

Formació de rampes d'accés a plataforma de paviment tècnic registrable +70-80 mm. S'executarà una
vegada obert el poro del formigó i realitzan un repicat per entregar amb la superficie actual amb el gruix
mínim del morter. El morter serà anivellant de retracció compensada, fibroreforçat, de fraguat i enduriment
ràpids, deixant un acabat superficial lliscat i polit tipus microformigó.

01.01.04.02

3

PA

Partida Alçada per la formació i posterior recobriment de rases en el paviment continu de formigó lliscat
existent segons plànols i detalls, per permetre la instal·lació de preses de corrent i dades en totes les sales
del TCM6.El tall s'executará amb màquina de tall de disc de diamant i en línea recta. Està inclòs el tapat de
les rares i totes les entregues amb les instal·lacions en formigó no retroactiu de base epoxilica i color similar a
l'existent, deixant el paviment completament polit i anivellat.

0,00

1,00

0,00

17,34

7,00

121,38

2.500,00

1,00

2.500,00

41.288,16

Capítol
0,00

01.01.04.01

Import

m2

TOTAL

04
01

Amidament

4 E9B413E5

Tractament de junta estructural de dilatació en P1 TCM6, sanejant bores amb nou tall i encastant junta
enrasada d'alumini per transit pesat ancorada amb resines epoxiliques.

NIVELL 4

Preu

01.01.04.02

OBRA CIVIL

NIVELL 3

1 EY01RIAN

Import

Envà EI120 de plaques de guix laminat (4x15+70+2x15 ) Alçada lliure d'instal·lació fins 4,55m. Format per
estructura doble reforçada en H amb perfilaria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de
160 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, bandes elàstiques al
perímetre, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 2,30 m2.K/W. Garantit 54 dBA.
Incloses barreres acústiques de menor gruix d'unió amb fusteria de façana a definir en obra per DF. Inclosa
p.p. de placa hidròfuga per zones humides, perfils metàl·lics per subjecció de peces, replanteig auxiliar,
anivellació, rebut d'instal·lacions i caixes per mecanismes, sistemes de fixació especials per a col·locació de
sanitaris i instal·lacions, tractament de juntes, tractament de buits, pas d'instal·lacions, cargols, pastes
d'agafament i junts, cintes per junts, ancoratges per terra i sostre, perfils de protecció en cantoneres i arestes,
elements de reforç per a subjecció de mobiliari penjat, així com tots els elements i mitjans auxiliars necessaris
per a la correcta execució de l'unitat d'obra segons plànols, totalment acabada i llesta per emprimar i revestir.
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PRESSUPOST

PRESSUPOST

Descripció

Preu

Amidament

Import

01.01.04.03

9

m2

Remat perimetral plaques de guix laminat en Z de fals sostre despenjat i formant tapes i tabiques, placa tipus
estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 400

26,94

74,14

1.997,33

01.01.04.03

10

m2

Fals sostre registrable suspès amb estrcutura vista de rastrells omega d'acer galvanitzat cada 60cm. Panell
de llana de roca Ekla A24 de Rockfon 600x1200x20, canto sense rebaix, vel llis balnc a cara vista, despenjat
fins a 1,5m amb sistema d'acer galvanitza. Element totalment acabat segons plànols i col·locat garantint la
planeitat amb els altres sostres perimetrals.

24,05

504,73

12.138,76

01.01.04.03

11

m2

Fals sostre registrable suspès de dos capes amb estrcutura vista de rastrells omega d'acer galvanitzat cada
60cm. Capa vista amb panell de virutes de fusta aglomerades amb ciment Heraklith A2 Rockfon
600x1200x25 Blanc, segona capa sense interrupcions i sobre omega en panell 233 de Rockwool de llana de
roca semirigid 60kg/m3 1200x600x60, despenjat fins a 1,5m amb sistema d'acer galvanitzat. Element
totalment acabat segons plànols i col·locat garantint la planeitat amb els altres sostres perimetrals.

36,73

83,64

3.072,10

Fals sostre registrable, format per plaques de guix laminat acabat en vinil blanc de 600x600x9,5 mm. Amb
perfileria vista, lacada en blanc, despenjant fins a 2 m.
Fals sostre retro il·luminat de policarbonat cel·lular, incloent remat lateral vist lacat en blanc, capça de reflexió
posterior, llumeneres led 4500k, despenjant fins a 2m de forjat. Element totalment acabat segons criteris DF i
col·locat garantint la planeitat amb els altres sostres perimetrals.

20,64

114,71

2.367,61

68,51

4,71

322,68

350,00

1,00

350,00

01.01.04.03

12

m2

01.01.04.03

13

m2

01.01.04.03

13

PA

01.01.04.03

14

ud

Partida Alçada per la reconstrucció i remat de fal sostre inclinat de policarbonat cel·lular a l'ambit de
l'ascensor en PB, incloent remats laterals, cel ras continu posterior pladur pintat blanc, i subestructura.
Element totalment acabat segons criteris DF i col·locat garantint la planeitat amb els altres sostres
perimetrals.
Panell mural per l'atenuació de la reverberació tipus Rockfon Eclipse de llana de roca amb cares recobertes
en vel pintat, color forma i dimensions a concretar per DF. Element totalment acabat segons especificacions
de la DF i col·locat a sostre de fins 4,50 m.
TOTAL

Capítol

01

OBRA CIVIL

NIVELL 3

05

TANCAMENTS SECUNDARIS

NIVELL 4

01

FUSTERIA INTERIOR

01.01.05.01

1 E0000001

u

NOTA: tots els panys han de ser amastrejats amb 3 nivells d'amastrejament segons DF i propietat

01.01.05.01

4 E66E0MP7

m2

01.01.05.01

01.01.05.01

01.01.05.01

01.01.05.01

01.01.05.01

01.01.05.01

5 E66E33M6

6 E66E33M6

7 E66E33M8

7 E66E33M8

8 F74AB234

1 EAM2U058

u

u

m2

m2

m2

u

167,41

18,00

0,00

Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 5+5 mm de gruix amb
cambra i vinils per aconseguir opacitat, lames de ventila·lació d'alumini anoditzat raspallat, o doble taulell
acabat amb laminat a les dues cares, tot a validar pèr la DF. Tots tres amb sistema de suspensió sobre
perfilaria oculta d'alumini extrusionat 6063 T6 anoditzat raspallat i junts termoplàstics per al segellat dels
vidres a testa i del perímetre dels taulers, col·locada amb gas argó a la cambra per complir com a mínim 54
dBA d'aïllament acústic. Alçada màxima 3,50 m. Junta expansiva perimetral de goma EPDM. Tot segons
plànols detall, inclosos els mitjans auxiliars. Inclosos també els remats en parets existents per deixar
l'actuació completament acabada, inclosos tots els materials i mitjans auxiliars. Incloses barreres acústiques
de menor gruix d'unió amb fusteria de façana a definir en obra per DF.

149,52

293,52

43.887,11

Mòdul de porta acústica de MDF per a mampara modular per a complir com a mínim 54 dBA d'aïllament
acústic, burlets perimetrals i guillotina, acabat amb laminat a les dues cares i cantejat idèntic al de les
mampares. D'una fulla batent de 60 mm de gruix i 82,5x270 cm de llum de pas, pany fixa superior de 70cm,
inclosa la ferramenta identica a la existent al TCM1, amb perfils d'alumini, col·locat junt a poste vertical
100x100x3 mm. electrificat d'alumini extrusionat 6063 T6 anoditzat raspallat 110x110, amb mecanitzats per
control d'accés, interruptors i endolls. Per complir com a mínim 54 dBA d'aïllament acústic

521,19

Mòdul de porta doble acústica de MDF per a mampara modular per a complir com a mínim 54 dBA
d'aïllament acústic, burlets perimetrals i guillotina, acabat amb laminat a les dues cares i cantejat idèntic al de
les mampares. De dos fulles batents de 60 mm de gruix i 190x270 cm de llum de pas, pany fixa superior de
70cm, inclosa la ferramentaidentica a la existent al TCM1, amb perfils d'alumini, col·locat junt a poste vertical
100x100x3 mm electrificat d'alumini extrusionat 6063 T6 anoditzat raspallat 110x110, amb mecanitzats per
control d'accés, interruptors i endolls. Per complir com a mínim 54 dBA d'aïllament acústic.

1.172,64

Tàbic mòbil tipus T130 de FIMO monodireccional format por mòduls de 800x3360m de dimensions màximes y
103 mm de espessor, amb una massa superficial 40 kg/m2, perfilaria vista d'alumini anoditzat raspallat i
aïllament interior de llana mineral de roca, acabat exterior amb melamina blanca a les aules, mecanismes de
fixació i alliberació manuals, juntes acústiques verticals i sistema corredís amb carril superior sin guia inferior,
instal·lat. Per complir com a mínim 54 dBA d'aïllament acústic.

301,71

Tàbic mòbil tipus T130 de FIMO monodireccional format por mòduls de 700x3360m de dimensions màximes y
103 mm de espessor, amb una massa superficial 40 kg/m2, perfilaria vista d'alumini anoditzat raspallat i
aïllament interior de llana mineral de roca, acabat exterior amb aacabat laminat identic al de les mampares,
mecanismes de fixació i alliberació manuals, juntes acústiques verticals i sistema corredís amb carril superior
sin guia inferior, instal·lat. Per complir com a mínim 54 dBA d'aïllament acústic.

301,71

Porta corredera amb pany fix de vidre descrita al plánol de fusta A_01. Pany corredis d'apertura automàtica,
d'una fulla vidiriera de 220x227 cm , amb vidre laminat 6+6 mm amb perfil superior e inferior d'alumini
anoditzat restallat, muntant metàl·lic dintell 7m de llum. Mecanisme d'apertura ràpida 200x120mm formant
pòrtic de suportació, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions tipus Manusa o equivalent

37,26

3.748,92

12,00

1,00

28,35

15,25

67,55

1,00

6.254,28

Import

Fusteria interior F_03 a executar segons plànols d'una fulla batent per a una llum de pas de 82x213cm. Fulla
de 40 mm de gruix, amb estructura interior d'enllatat de fusta de Pi, amb llates de 30x30 mm, col.locades
cada 30 cm i fixades mecànicament i acabada exteriorment a les dues cares amb tauler aglomerat de fibres
de fusta i resines sintètiques d'alta densitat DM hidrófug de 5mm de gruix , acabat per a pintar. Bastiment
format per peces de fusta de Pi amb acabat DM per la part vista, inclos guarnits necessaris amb tauler de DM
hidrófug de 5mm acabats a la cara vista i als cantells amb laminat estratificat postformat HPL de FORMICA.
Inclou: pany embutit, cilindre (sistema TE-6 de perfil europeu), recarg per a mestrejament de cilindres per
grups i amb clau gran maestra, joc de manetes d'acer inoxidable AISI 304; tota la ferramentaidentica a la
existent al TCM1. Element totalment acabat segons plànols de fusteria i col·locat.

151,86

8,00

1.214,88

01.01.05.01

2 EAQDUX03

u

Fusteria interior F_01 a executar segons plànols. Fusteria de dos fulles batents per a una llum de pas de
178x220cm. Amb vidre fix laminar 5+5 en pany superior fins cota 3,36m. Fulles de 50 mm de gruix, amb
estructura interior d'enllatat de fusta de Pi, amb llates de 30x30 mm, col.locades cada 30 cm i fixades
mecànicament i acabada exteriorment a les dues cares amb HPL a definir per DF. Bastiment format per
peces de fusta de Pi amb acabat HPL igual porta, inclos guarnits necessaris amb tauler HPL acabats a la
cara vista i als cantells amb laminat estratificat postformat HPL de FORMICA. Inclou: pany embutit, cilindre
(sistema TE-6 de perfil europeu), recarg per a mestrejament de cilindres per grups i amb clau gran maestra,
joc de manetes d'acer inoxidable AISI 304; tota la ferramentaidentica a la existent al TCM1. Element totalment
acabat segons plànols de fusteria i col·locat.

574,27

5,00

2.871,35

01.01.05.01

2 EAQDUX03

u

Fusteria interior F_02 a executar segons planols. Fusteria de dos fulles batents per a una llum de pas de
178x225cm. Amb vidre fix laminar 5+5 en pany superior fins cota 3,36m. Fulles de 50 mm de gruix, amb
estructura interior d'enllatat de fusta de Pi, amb llates de 30x30 mm, col.locades cada 30 cm i fixades
mecànicament i acabada exteriorment a les dues cares amb HPL a definir per DF. Bastiment format per
peces de fusta de Pi amb acabat HPL igual porta, inclos guarnits necessaris amb tauler HPL acabats a la
cara vista i als cantells amb laminat estratificat postformat HPL de FORMICA. Inclou: pany embutit, cilindre
(sistema TE-6 de perfil europeu), recarg per a mestrejament de cilindres per grups i amb clau gran maestra,
joc de manetes d'acer inoxidable AISI 304; tota la ferramentaidentica a la existent al TCM1. Element totalment
acabat segons plànols de fusteria i col·locat.

574,27

6,00

3.445,62

01.01.05.01

9 E8998377

m2

Revestiment de parament vertical amb tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta densitat,
acabat amb laminat a les dues cares idèntic al de les mampares, de 19mm de gruix, comportament al foc Cs2-d0, col·locat adherit amb sikatak sobre envà de guix laminat, i fixades mecànicament al parament amb
perfil extrusionat secció J d'alumini 6063 T5 anoditzat i raspallat a la par superior e inferior, inclou ventilacions
superiors i inferiors, els caixons per a la col·locació d'extintors i instal·lacions i tots els mitjans auxiliars.

34,57

132,03

4.564,28

01.01.05.01

9 E66AB050

u

297,01

8,00

2.376,08

01.01.05.01

9 E8998377

m2

Mampara divisòria entre cabines sanitàries amb porta batent de 80 cm de 110 cm d'ample 140 cm de
llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color
a definir per la DF a les dues cares, amb perfils de fixació, ferramenta i peus regulables d'acer inoxidable aisi
316
Revestiment de parament vertical passadis amb tauler HPL fins 2,35m d'alçada identic a l'existen en PB
TCM6, col·locat adherit amb sikatak sobre llistonat de llates de pi ancorades a mur, inclou ventilacions
superiors i inferiors, els caixons per a la col·locació d'extintors i instal·lacions i tots els mitjans auxiliars.

41,52

114,00

4.733,28

53,21

50,84

2.705,20

01.01.05.01

m2

Conjunt de plafonat modular A_01 a executar segons plánols d'obra i confirmar amb DF. Inclou 6 mòduls
d'armari de dos fulles batents, i porta corredissa amb vidre superior fix valorada en altre partida. Tot executat
amb tauler laminat de 19mm identic al de les mampares.

01.01.05.01

ud

Suministre i instal·lació de pergola PL_01 segons planols

700,00

1,00

700,00

01.01.05.01

ud

Suministre i instal·lació de gelosia GL_01 segons planols

900,00

1,00

900,00

01.01.05.01

9 E8998377

m2

Revestiment de parament vertical amb tauler HPL identic a l'existen en PB TCM6 àmbit de l'ascensor,
col·locat adherit amb sikatak sobre llistonat de llates de pi ancorades a mur de gero mecànicament, i fixades
mecànicament al parament amb perfil extrusionat secció J d'alumini 6063 T5 anoditzat i raspallat a la par
superior e inferior, inclou ventilacions superiors i inferiors, els caixons per a la col·locació d'extintors i
instal·lacions i tots els mitjans auxiliars.

41,52

16,72

694,21

01.01.05.01

9 E8998377

m2

Revestiment de parament vertical amb tauler DM de 19 mm acabat melamina identic a l'existen en PB TCM6
àmbit de l'ascensor, col·locat adherit amb sikatak sobre llistonat de llates de pi ancorades a mur de gero
mecànicament, i fixades mecànicament al parament amb perfil extrusionat secció J d'alumini 6063 T5
anoditzat i raspallat a la par superior e inferior, inclou ventilacions superiors i inferiors, els caixons per a la
col·locació d'extintors i instal·lacions i tots els mitjans auxiliars.

31,54

14,69

463,32

01.01.05.01

PA

120,00

8,00

960,00

01.01.05.01

PA

Partida alçada per el suministre i instal·lació de tarima identica a la de les aules del TCM1 amb dimensions a
executar segons plànols de projecte.
Partida alçada per la modificació de la porta d'aula F_11 del TCM6, mecanitzant muntants verticals per
permetre la instal·lació simetrica de l'element.
TOTAL

180,00

1,00

180,00

1.172,64

8.553,48

4.601,08

2.516,91

Amidament

u

38.988,93

1,00

Preu

2 EAQDUX03

3.013,38

0,00

Barrera acústica per a divisoria 54 dBA, instal·lada a través del plenum i el terra tecnic, entre el forjat i la
divisòria, formada por panel rígid de llana mineral aglomerada amb resines, barrera fònica DP8 2AluR
"KNAUF INSULATION", mòduls de 1000x600x80 mm, revestit per les dos cares amb aluminio reforçat i
segellat amb cinta autoadhesiva d'alumini de 50 micres de espessor y 65 mm, resistència tèrmica 2,35
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), Euroclase A1 de reacció al foc, fixat mecànicament sobre una
estructura suport (no inclosa en aquesta partida). Per complir com a mínim 54 dBA d'aïllament acústic.

Descripció
01.01.05.01

01.01.05.02

Capítol

01

NIVELL 3

05

TANCAMENTS SECUNDARIS

NIVELL 4

02

FUSTERIA EXTERIOR

1 EAMDE466

m2

partida alçada per la modificació de la porta F_10 d'un mur cortina afegint doble porta batent obrint al pati
central del TCM1, toto en vidres, remats i series del projecte original.
TOTAL

96.542,64

OBRA CIVIL

1.543,21

1,00

1.543,21
1.543,21

Capítol

01

OBRA CIVIL

NIVELL 3

05

TANCAMENTS SECUNDARIS

NIVELL 4

03

SERRALLERIA

01.01.05.03

1 EB32U08S

kg

Estructura d'acer galvanitzat per falsos sostres despenjats, Incloent perfilaria estructural (biguetes i pilars) en
Tub rectangular 100.50.4, subestructura despenjada en Tub quadrat 50.50.4, i plaques d'ancoratge en
passamà 100.5 amb doble ancoratge mecànic a forjat FBN II D8 de Fischer.

1,09

12.743,61

13.890,53

01.01.05.03

2 EBTRT46

kg

Subestructura per porta motoritzada corredissa vidre sala administració TCM6, executad en perfil laminat IPN
200, incloses mènsules i ancoratges a pilars existents, tot amb imprimacions anticorrosives. A definir per DF
en obra.

1,09

245,00

267,05

3.748,92

PRESSUPOST PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6 I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ

PRESSUPOST PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6 I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Descripció

Preu

Amidament

TOTAL

Capítol

01

OBRA CIVIL

NIVELL 3

06

EQUIPAMENT FIX

01.01.06

1 EB9245R5

u

Subministrament i instal·lació d'ascensor cabina amb desembarcament a 90º 170x150 cm dos parades, amb
acabats de gama superior, paviment gres porcelànic 80x80x9 negre, parets HPL blanc, porta exterior
automàtica d'acer inoxidable, totes les instal·lacions, legalitzacions i mitjans auxiliars.

01.01.06

2 EAFFRG56

ml

01.01.06

3 EB92ER45

01.01.06

4 EB92En45

01.01.06

5

ud

01.01.06

6

PA

Partida alçada per la modificació de l'ubicació d'una Boca d'Incendis Equipada al TCM1, desplaçant la
connexió de la columna seca 10m per el fals sostre fins el centre del nou aulari. La partida inclou totes les
actuacions de enderroc, ram de paleta, acabats interiors, i complements necessaris, per deixar correctament
acabada l'unitat d'obra.
Partida alçada per la modificació de l'ubicació de dos Boques d'Incendis Equipades al TCM6 PB i P1 en
l'ambit de l'ascensor, desplaçant la connexió, en ambdos casos, de la columna seca 4m per el fals sostre. La
partida inclou totes les actuacions de enderroc, ram de paleta, acabats interiors, i complements necessaris,
per deixar correctament acabada l'unitat d'obra.

Import
14.157,58

11.679,73

1,00

11.679,73

Subministrament i instal·lació de screens 4,50m d'alçada

48,75

49,70

2.422,88

m2

Rotulació amb vinils sobre mur cortina de façana segons disseny de la DO

34,21

90,00

3.078,90

m2

Revestiment Vescom pissarra magnetica

41,73

15,00

625,95

900,00

1,00

900,00

1.800,00

1,00

1.800,00

Descripció

01.01.07

Capítol

01

OBRA CIVIL

NIVELL 3

07

PARTIDES ALÇADES

u

Partida d'abonament íntegre per a la neteja complementaria final de l´edifici, inclouent el fregat de totes les
superficies, neteja final dels fronts de fusta tractada, alicatats, vidres, etc. deixant tot el edifici en perfecte
estat, sense que presenti restes d´obra realitzada.
TOTAL

1 E0114001

20.507,46

2.065,44

1,00

2.065,44

2.065,44

Capítol

04

SEGURETAT I SALUT

NIVELL 3

0K

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

01.04.0K

1 H1510001

m2

Protecció horitzontal sota el forjat col·laborant amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics
cada metre, amb el desmuntatge inclòs

0,96

35,00

33,60

01.04.0K

2 H15118D1

m2

Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i
traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

3,51

9,20

32,29

01.04.0K

3 H1512013

m2

12,28

60,00

736,80

01.04.0K

4 H151AJ01

m2

10,72

40,00

428,80

01.04.0K

5 H1521431

m

4,92

9,00

44,28

01.04.0K

6 H152J105

m

Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de
poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el
desmuntatge inclòs
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs
Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

3,51

9,00

31,59

01.04.0K

7 H152N681

m

4,21

9,00

37,89

01.04.0K

8 H152U000

m

0,95

50,00

47,50

01.04.0K

9 H152W029

u

4,21

1,00

4,21

01.04.0K

10 HBC19081

m

Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i
amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre
del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a barana i amb el
desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

1,06

41,00

43,46

01.04.0K

11 HBC1KJ00

m

Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

0,96

50,00

48,00

01.04.0K

12 HX11X08X

m

5,61

9,00

50,49

01.04.0K

13 HX11X09X

u

Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3
m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
TOTAL

24,32

2,00

48,64

Capítol

04

SEGURETAT I SALUT

NIVELL 3

0L

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

01.04.0L

1 HQU22301

u

01.04.0L

2 HQU25201

u

01.04.0L

3 HQU25701

u

01.04.0L

4 HQU27502

u

01.04.0L

5 HQU27902

u

01.04.0L

6 HQU1E150

mes

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

1.587,55

4,05

5,00

20,25

2,43

3,00

7,29

2,43

3,00

7,29

5,67

3,00

17,01

5,67

1,00

5,67

33,53

4,00

134,12

Amidament

Import

7 HQU1D190

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

38,40

4,00

153,60

01.04.0L

8 HQU1H110

mes

117,53

4,00

470,12

01.04.0L

9 HQUA1100

u

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments
de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua
de 45l. , amb manteniment inclòs
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

97,95

1,00

97,95

TOTAL

TOTAL

Preu

01.04.0L

913,30

TOTAL 304.844,91
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RESUM DEL PRESSUPOST

PRESSUPOST PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6 I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
Descripció

Capítol

01

OBRA CIVIL

NIVELL 3

01

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

TOTAL

Capítol

01

OBRA CIVIL

NIVELL 3

02

ESTRUCTURA i RAM DE PALETA

TOTAL

Capítol

01

OBRA CIVIL

NIVELL 3

03

DIVISIONS INTERIORS

TOTAL

Capítol

01

NIVELL 3

04

ACABATS INTERIORS

NIVELL 4

01

REVESTIMENTS

Preu

Amidament

Import

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
18.267,62

Capítol

01

OBRA CIVIL

NIVELL 3

04

ACABATS INTERIORS

NIVELL 4

02

PAVIMENTS

TOTAL

Capítol

01

OBRA CIVIL

NIVELL 3

04

ACABATS INTERIORS

NIVELL 4

03

CELS RASOS

TOTAL

Capítol

01

NIVELL 3

05

TANCAMENTS SECUNDARIS

NIVELL 4

01

FUSTERIA INTERIOR

Import

5.893,60

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

304.844,91 €

40.212,05

OBRA CIVIL

TOTAL

Descripció

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 304.844,91€

39.629,84 €

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 304.844,91€

18.290,69 €

22.877,37

SUBTOTAL

362.765,44 €

21 % IVA SOBRE 304.844,91€

438.946,19 €

41.288,16

38.988,93

OBRA CIVIL

TOTAL

Capítol

01

NIVELL 3

05

TANCAMENTS SECUNDARIS

NIVELL 4

02

FUSTERIA EXTERIOR

96.542,64

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

OBRA CIVIL

TOTAL

Capítol

01

NIVELL 3

05

TANCAMENTS SECUNDARIS

NIVELL 4

03

SERRALLERIA

Aquest pressupost d'execució per contracte puja la quantitat de:
Quatre-cents trenta-vuit mil nou-cents quaranta-sis Euros amb dinou Cèntims
1.543,21

OBRA CIVIL

TOTAL

Capítol

01

OBRA CIVIL

NIVELL 3

06

EQUIPAMENT FIX

TOTAL

Capítol

01

OBRA CIVIL

NIVELL 3

07

PARTIDES ALÇADES

TOTAL

Capítol

04

SEGURETAT I SALUT

NIVELL 3

0K

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

TOTAL

Capítol

04

SEGURETAT I SALUT

NIVELL 3

0L

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

TOTAL

14.157,58

20.507,46

2.065,44

1.587,55

913,30

TOTAL 304.844,91

438.946,19 €

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A L’AMPLIACIÓ DE L’AULARI I ESPAIS D’ADMINISTRACIÓ
Tecnocampus-Mataró
Gener de 2019
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A L’AMPLIACIÓ DE L’AULARI I ESPAIS D’ADMINISTRACIÓ
Tecnocampus-Mataró
Gener de 2019

L L I S T AT D E P L À N O L S
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
17B
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

TCM6
TCM6
TCM6
TCM6
TCM6
TCM6
TCM6
TCM6
TCM6
TCM6
TCM6
TCM6
TCM6
TCM6
TCM6
TCM6
TCM6
TCM5
TCM6
TCM6
TCM6
TCM6
TCM6
TCM6
TCM6
TCM6
TCM6
TCM6
TCM6
TCM6
TCM6
TCM1
TCM1
TCM1
TCM1
TCM1
TCM1
TCM1
TCM1
TCM1
TCM1
TCM1

SITUACIÓ
EMPLAÇAMENT
ESTAT ACTUAL
ALÇATS ESTAT ACTUAL
ALÇATS 2 ESTAT ACTUAL
ÀMBIT ACTUACIÓ
PROPOSTA PLANTA BAIXA
PROPOSTA PLANTA PRIMERA
COTES I SUPERFÍCIES PLANTA BAIXA
COTES I SUPERFÍCIES PLANTA PRIMERA
ENDERROCS PLANTA BAIXA
ENCERROCS PLANTA PRIMERA
OBRA NOVA PLANTA BAIXA
OBRA NOVA PLANTA PRIMERA
PALETERIA PLANTA BAIXA
PALETARIA PLANTA PRIMERA
PAVIMENTS
MATERIALS
REVESTIMENTS
CEL RASOS
DETALL CEL RASOS
ALUMINI 1/3
ALUMINI 2/3
ALUMINI 2/3
FUSTERIA FUSTA
DETALL PÈRGOLA
MOBILIARI
SERRALLERIA 1/2
SERRALLERIA 2/2
AFECTACIÓ ASCENSOR PLANTES
AFECTACIÓ ASCENSOR SECCIONS
ESTAT ACTUAL
PROPOSTA
COTES I SUPERFÍCIES
ENDERROCS PLANTA BAIXA
OBRA NOVA
PALETARIA PLANTA PRIMERA
PAVIMENTS
REVESTIMENTS
CEL RASOS
ALUMINI
FUSTERIA
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PLÀNOL DE SITUACIÓ

P. EXECUTIU

01

BARCELONA

E 1.10.000 (A3) 1.5.000 (A1)
Gener 2019
PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DE L'AULARI I NOVA ZONA
D'ADMINISTRACIÓ DEL TCM6 I NOVES AULES AL TCM1

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

Arquitecte

JORDI GILI

Sant Pere 47, 2. 08201 sabadell
696446952 - jgilit@coac.net

TCM1

TCM6

PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT

P. EXECUTIU

02

BARCELONA

E 1.2.000 (A3) 1.1.000 (A1)
Gener 2019
PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DE L'AULARI I NOVA ZONA
D'ADMINISTRACIÓ DEL TCM6 I NOVES AULES AL TCM1

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

Arquitecte

JORDI GILI

Sant Pere 47, 2. 08201 sabadell
696446952 - jgilit@coac.net

ESTAT ACTUAL

P. EXECUTIU

03

BARCELONA

E 1.200
Gener 2019
PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DE L'AULARI I NOVA ZONA
D'ADMINISTRACIÓ DEL TCM6 I NOVES AULES AL TCM1

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

Arquitecte

JORDI GILI

Sant Pere 47, 2. 08201 sabadell
696446952 - jgilit@coac.net

Façana carrer d'Adolf Comeron

ESTAT ACTUAL
Façanes Edifici El Rengle

P. EXECUTIU

04

BARCELONA

E 1.200
Gener 2019
PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DE L'AULARI I NOVA ZONA
D'ADMINISTRACIÓ DEL TCM6 I NOVES AULES AL TCM1

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

Arquitecte

JORDI GILI

Sant Pere 47, 2. 08201 sabadell
696446952 - jgilit@coac.net

Façana carrer de Jaume Vicens Vives

Façana carrer de Caldes d'Estruc

ESTAT ACTUAL
Façanes Edifici El Rengle

P. EXECUTIU

05

BARCELONA

E 1.200
Gener 2019
PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DE L'AULARI I NOVA ZONA
D'ADMINISTRACIÓ DEL TCM6 I NOVES AULES AL TCM1

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

Arquitecte

JORDI GILI

Sant Pere 47, 2. 08201 sabadell
696446952 - jgilit@coac.net

ÀMBIT D'ACTUACIÓ
NOVES AULES I ADMINISTRACIÓ

PROFESSORAT TCM6
SENSE INTERVENCIÓ

ÀREA DE INTERVENCIÓ

P. EXECUTIU

06

BARCELONA

E 1.200
Gener 2019
PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DE L'AULARI I NOVA ZONA
D'ADMINISTRACIÓ DEL TCM6 I NOVES AULES AL TCM1

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

Arquitecte

JORDI GILI

Sant Pere 47, 2. 08201 sabadell
696446952 - jgilit@coac.net

NO FORMA PART D'AQUEST PROJECTE

PROPOSTA PLANTA BAIXA

P. EXECUTIU

07

BARCELONA

E 1.200
Gener 2019
PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DE L'AULARI I NOVA ZONA
D'ADMINISTRACIÓ DEL TCM6 I NOVES AULES AL TCM1

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

Arquitecte

JORDI GILI

Sant Pere 47, 2. 08201 sabadell
696446952 - jgilit@coac.net

PROPOSTA PLANTA PRIMERA

P. EXECUTIU

08

BARCELONA

E 1.200
Gener 2019
PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DE L'AULARI I NOVA ZONA
D'ADMINISTRACIÓ DEL TCM6 I NOVES AULES AL TCM1

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

Arquitecte

JORDI GILI

Sant Pere 47, 2. 08201 sabadell
696446952 - jgilit@coac.net

2.03

0.20

0.20

0.20

2.43

4.05

1.75

0.20

TUTORIA 01
11.00 m²

TCM6
SUPERFÍCIES ÚTILS PLANTA BAIXA
TUTORIA 01 (AULA EXISTENT MODIF.)
Sup. útil interior =
SUP. CONSTRUÏDA TCM6 - Pb
SUP. CONSTRUÏDA TCM 6 - Pb+1
SUP. CONSTRUÏDA TOTAL - TCM 6

11.00 m²
11.00 m²

NO FORMA PART D'AQUEST PROJECTE

22.97 m²
1369.16 m²
1392.13 m²

PROPOSTA PLANTA BAIXA
Cotes i Superfícies

P. EXECUTIU

09

BARCELONA

E 1.200
Gener 2019
PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DE L'AULARI I NOVA ZONA
D'ADMINISTRACIÓ DEL TCM6 I NOVES AULES AL TCM1

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

Arquitecte

JORDI GILI

Sant Pere 47, 2. 08201 sabadell
696446952 - jgilit@coac.net

0.20

0.14
2.62

0.37

0.37

9.93

DISTRIBUIDOR 1
76.00 m²
7.21

2.13
0.13

2.07
0.20
2.07

VESTÍBUL 1
9.69 m²
3.18

0.13

2.07
0.10
0.88

0.13

2.68

0.13
0.78 0.78 0.78 0.78

1.13

3.10
SERVEIS 1
11.77 m²
1.90

1.06

0.13 1.20

0.07

1.90

3.10
SERVEIS 2
11.77 m²

1.70

2.36

1.50

1.20 0.13

2.13

7.34

1.33

4.07
0.01
0.84

0.13

0.13
1.45
1.76
0.13
3.44
0.55
4.07

3.44

2.49

0.55

3.44
0.55

8.43

0.85

AULA 1
94.44 m²

0.85

0.13

5.90

1.01

1.01
0.13
2.20
0.13
1.01

1.01
0.13

5.89

2.41

3.44

9.63

0.64

1.85

4.07

1.01

1.01
2.20

6.15

AULA 2
93.99 m²

4.34
4.04

0.13

7.87

0.37

5.74

2.41

4.07

SALA ESPERA
16.95 m²
3.60

4.39

4.39
5.06

5.97

0.37

3.18

SALA R 02
24.17 m²

2.45

0.55

0.10

0.79
3.33

SALA R 01
20.99 m²

DESPATX 02
12.94 m²
4.39

4.39

DESPATX 01
14.04 m²

1.01

1.01
0.30

15.77

5.13

2.82

0.60

COTA A EIX
MAMPARA

0.13

6.78

3.70

DESPATX 04
9.79 m²

2.77
COTA A EIX
MAMPARA

2.27

3.70

DESPATX 03
9.79 m²

DISTRIBUIDOR 2
64.53 m²
4.55

0.13

6.23

1.85

2.85

0.13
2.20

2.20

2.17
0.77

0.13

2.43

0.13

5.37

1.01

1.17

15.26
OFICINA OBERTA
343.13 m²

COTA A EIX
MAMPARA

2.28

0.13

0.13
0.15

10.67

0.55

15.31

0.55

6.23

6.19

6.19

6.78

SEMINARI 2
36.64 m²

9.34

9.34

10.27

2.27

0.35

AULA 3
75.29 m²

0.13

0.13

4.55

TCM6
SUPERFÍCIES ÚTILS PLANTA PRIMERA

9.06

9.06

0.35

0.55

0.45

AULA 4
98.88 m²

0.35

1.60

1.90

10.23

6.19

0.13
0.49

3.90

4.68

0.13

0.01
0.06
0.78 0.78 0.78 0.78
0.06
0.13

5.83

0.35

3.55

SEMINARI 1
42.71 m²

OFFICE
42.30 m²

0.06

3.31

1.60

0.13

SALA T 03
8.35 m²

8.09

6.19

6.63

2.80

0.13

2.77

3.85

3.67

2.80

1.47

0.03

2.75

SALA T 02
9.38 m²

0.60

2.78

3.67

SALA T 01
9.78 m²

3.67

3.67

DESPATX 05 DESPATX 06
9.89 m²
9.49 m²

4.91

3.90

0.13
0.20

2.98

3.50

2.20

1.57

0.93 0.38
0.26
0.13

1.75

4.01
MAGATZEM
4.74 m²

2.24

0.13

0.10

0.13

1.97

DISTRIBUIDOR 3
31.24 m²

1.97
0.15

3.41
INSTAL·LACIONS
4.02 m²
1.18

0.15

0.15
1.23
1.18
VESTÍBUL BANYS
2.75 m²
1.14

0.10

0.20

0.25

3.18

1.70

1.08
0.10

2.17

1.14

0.10
1.84
SERVEIS 5
15.87 m²

0.15

0.10

0.15

1.84

2.22

2.22

0.10

0.15

1.37

0.13

1.25

3.19

SERVEIS 3
19.12 m²

1.18 0.13

0.10

2.01

2.15

0.10

2.01

0.10

0.10

0.10

2.15

1.30

0.90

2.25

0.13

0.20

1.65

1.70

0.20

4.43

1.75

0.20
VESTÍBUL 2
5.58 m²

1.60

AULA 1
AULA 2
AULA 3
AULA 4
DESPATX 01
DESPATX 02
DESPATX 03
DESPATX 04
DESPATX 05
DESPATX 06
DISTRIBUIDOR 1
DISTRIBUIDOR 2
DISTRIBUIDOR 3
INSTAL·LACIONS
MAGATZEM
OFFICE
OFICINA OBERTA
SALA ESPERA
SALA R 01
SALA R 02
SALA T 01
SALA T 02
SALA T 03
SEMINARI 1
SEMINARI 2
SERVEIS 5
SERVEIS 5
SERVEIS 5
SERVEIS 5
VESTÍBUL 1
VESTÍBUL 2
VESTÍBUL BANYS
Sup. útil interior =

94.44
93.99
75.29
98.88
14.04
12.95
9.79
9.79
9.89
9.49
76.00
64.53
31.24
4.02
4.74
42.30
343.13
16.95
20.99
24.17
9.78
9.38
8.35
42.72
36.64
11.77
11.77
15.87
19.12
9.69
5.58
2.75
1239.99

SUP. CONSTRUÏDA TCM6 - Pb
SUP. CONSTRUÏDA TCM 6 - Pb+1
SUP. CONSTRUÏDA TOTAL - TCM 6

10.70 m²
1369.16 m²
1379.86 m²

PROPOSTA PLANTA PRIMERA
Cotes i Superfícies

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

P. EXECUTIU

10

BARCELONA

E 1.200
Gener 2019
PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DE L'AULARI I NOVA ZONA
D'ADMINISTRACIÓ DEL TCM6 I NOVES AULES AL TCM1

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

Arquitecte

JORDI GILI

Sant Pere 47, 2. 08201 sabadell
696446952 - jgilit@coac.net

NO FORMA PART D'AQUEST PROJECTE

ENDERROC DE PARAMENTS EXISTENTS

MODIFICACIÓ ESTRUCTURA METÀL·LICA A PB+1
FORMACIÓ DE FOSAT SUSPÈS DE FORJAT EXISTENT
ACTUACIONS PLANTA BAIXA
Enderrocs

ENDERROC PARCIAL O TOTAL
DE FALSOS SOSTRE

DESPLAÇAMENT DE INSTAL·LACIONS EXISTENTS

ENDERROC DE FORJAT

MODIFICACIÓ DE L'ALUMINI EXISTENT

P. EXECUTIU

11

BARCELONA

E 1.200
Gener 2019
PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DE L'AULARI I NOVA ZONA
D'ADMINISTRACIÓ DEL TCM6 I NOVES AULES AL TCM1

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

Arquitecte

JORDI GILI

Sant Pere 47, 2. 08201 sabadell
696446952 - jgilit@coac.net

ENDERROC DE PARAMENTS EXISTENTS

MODIFICACIÓ ESTRUCTURA METÀL·LICA A PB+1
FORMACIÓ DE FOSAT SUSPÈS DE FORJAT EXISTENT
ACTUACIONS PLANTA PRIMERA
Enderrocs

ENDERROC PARCIAL O TOTAL
DE FALSOS SOSTRE

DESPLAÇAMENT DE INSTAL·LACIONS EXISTENTS

ENDERROC DE FORJAT

MODIFICACIÓ DE L'ALUMINI EXISTENT

P. EXECUTIU

12

BARCELONA

E 1.200
Gener 2019
PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DE L'AULARI I NOVA ZONA
D'ADMINISTRACIÓ DEL TCM6 I NOVES AULES AL TCM1

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

Arquitecte

JORDI GILI

Sant Pere 47, 2. 08201 sabadell
696446952 - jgilit@coac.net

20
1.75

2.03

20

20

20

2.16

3.75

NO FORMA PART D'AQUEST PROJECTE

EXECUCIÓ D'OBRA NOVA

MODIFICACIÓ DELS EQUIPAMENTS
ACTUACIÓPLANTA BAIXA
Obra Nova

MODIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS

MODIFICACIÓ ESTRUCTURA METÀL·LICA PB+1
FORMACIÓ DE FOSAT SUSPÈS DE FORJAT A PB

MODIFICACIÓ DE FUSTERIES EXISTENTS

P. EXECUTIU

13

BARCELONA

E 1.200
Gener 2019
PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DE L'AULARI I NOVA ZONA
D'ADMINISTRACIÓ DEL TCM6 I NOVES AULES AL TCM1

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

Arquitecte

JORDI GILI

Sant Pere 47, 2. 08201 sabadell
696446952 - jgilit@coac.net

EXECUCIÓ D'OBRA NOVA

MODIFICACIÓ DELS EQUIPAMENTS
ACTUACIÓ PLANTA PRIMERA
Obra Nova

MODIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS

MODIFICACIÓ ESTRUCTURA METÀL·LICA PB+1
FORMACIÓ DE FOSAT SUSPÈS DE FORJAT A PB

MODIFICACIÓ DE FUSTERIES EXISTENTS

P. EXECUTIU

14

BARCELONA

E 1.200
Gener 2019
PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DE L'AULARI I NOVA ZONA
D'ADMINISTRACIÓ DEL TCM6 I NOVES AULES AL TCM1

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

Arquitecte

JORDI GILI

Sant Pere 47, 2. 08201 sabadell
696446952 - jgilit@coac.net

20
1.75

2.03

20

20

20

2.16

3.75

NO FORMA PART D'AQUEST PROJECTE

MAMPARA D'ESTRUCTURA PORTANT D'ALUMINI EXTRUSIONAT AMB
ACABAT ANODITZAT. DOBLE VIDRE CONTINU LAMINAT 5+5 CÀMARA
AMB GAS ARGÓ PER A MILLORAR COMPORTAMENT ACÚSTIC.
GARANTIA DE 52dBA. PERFIL RECTA AMB POSSIBILITAT
D'ELECTRIFICACIÓ. JUNTES PERIMETRALS DE GOMA.
ALÇADA 3.36M (COTA SUPERIOR FINESTRES DE FAÇANA)
PARET PLADUR SISTEMA 130(70)MW O SIMILAR.
DOBLE ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT
DE 70MM EN "H" CADA 40CM I DOBLE PLACA
STANDARD DE 15MM PER CARA.
AÏLLAMENT DE LLANA DE ROCA INTERIOR.
AÏLLAMENT ACÚSTIC GARANTIT DE 54DBA.
BANDES ELÀSTIQUES A PERÍMETRE.
ALÇADA FINS SOSTRE A 4.80M

MAMPARA D'ESTRUCTURA PORTANT D'ALUMINI EXTRUSIONAT AMB
ACABAT ANODITZAT. SUPLEMENT D'ESTRUCTURA D'ACER PER A
SUPORTACIÓ DE FALS SOSTRE. DOBLE VIDRE CONTINU LAMINAT 6+6
AMB CÀMARA AMB GAS ARGÓ PER A MILLORAR COMPORTAMENT
ACÚSTIC. GARANTIA DE 54dB. PERFIL RECTA AMB POSSIBILITAT
D'ELECTRIFICACIÓ. JUNTES PERIMETRALS DE GOMA.
ALÇADA 3.36M (COTA SUPERIOR FINESTRES DE FAÇANA)
MUR ESTRUCTURAL DE MAÓ MASSIS TIPUS GERO DE 15CM.
AMB ACABAT ENGUIXAT A TOTA L'ALÇADA VISIBLE
EXCEPTE LA PART BAIXA AMB PANELL HPL O PANELL
SANITARI A INTERIOR DE BOXES IGUAL A L'EXISTENT A PB.

MAMPARA D'ESTRUCTURA PORTANT D'ALUMINI EXTRUSIONAT AMB
ACABAT ANODITZAT. DOBLE VIDRE CONTINU LAMINAT 5+5 AMB
CÀMARA AMB GAS ARGÓ PER A MILLORAR COMPORTAMENT ACÚSTIC.
GARANTIA DE 54dB. PERFIL RECTA AMB POSSIBILITAT
D'ELECTRIFICACIÓ. JUNTES PERIMETRALS DE GOMA.
ALÇADA 3.36M (COTA SUPERIOR FINESTRES DE FAÇANA)

PARET PLADUR SISTEMA 100(46)MW O SIMILAR.
ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT DE 46MM EN "U"
CADA 40CM I PLACA HIDRÒFUGA DE 15MM PER CARA
PER A REVESTIR SEGONS PLÀNOL.
BANDES ELÀSTIQUES A PERÍMETRE.
ALÇADA FINS CEL RAS A 2.60M

PROPOSTA PLANTA BAIXA
Paleteria

P. EXECUTIU
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SEMI-ENVÀ PLADUR SISTEMA 60(46)MW O SIMILAR.
ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT DE 46MM EN "U"
CADA 40CM I PLACA DE 15MM PER UNA CARA.
BANDES ELÀSTIQUES A PERÍMETRE.
ALÇADA FINS FORJAT A 4.50M
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MAMPARA D'ESTRUCTURA PORTANT D'ALUMINI EXTRUSIONAT AMB
ACABAT ANODITZAT. DOBLE VIDRE CONTINU LAMINAT 5+5 CÀMARA
AMB GAS ARGÓ PER A MILLORAR COMPORTAMENT ACÚSTIC.
GARANTIA DE 52dBA. PERFIL RECTA AMB POSSIBILITAT
D'ELECTRIFICACIÓ. JUNTES PERIMETRALS DE GOMA.
ALÇADA 3.36M (COTA SUPERIOR FINESTRES DE FAÇANA)
PARET PLADUR SISTEMA 130(70)MW O SIMILAR.
DOBLE ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT
DE 70MM EN "H" CADA 40CM I DOBLE PLACA
STANDARD DE 15MM PER CARA.
AÏLLAMENT DE LLANA DE ROCA INTERIOR.
AÏLLAMENT ACÚSTIC GARANTIT DE 54DBA.
BANDES ELÀSTIQUES A PERÍMETRE.
ALÇADA FINS SOSTRE A 4.80M

MAMPARA D'ESTRUCTURA PORTANT D'ALUMINI EXTRUSIONAT AMB
ACABAT ANODITZAT. SUPLEMENT D'ESTRUCTURA D'ACER PER A
SUPORTACIÓ DE FALS SOSTRE. DOBLE VIDRE CONTINU LAMINAT 6+6
AMB CÀMARA AMB GAS ARGÓ PER A MILLORAR COMPORTAMENT
ACÚSTIC. GARANTIA DE 54dB. PERFIL RECTA AMB POSSIBILITAT
D'ELECTRIFICACIÓ. JUNTES PERIMETRALS DE GOMA.
ALÇADA 3.36M (COTA SUPERIOR FINESTRES DE FAÇANA)
MUR ESTRUCTURAL DE MAÓ MASSIS TIPUS GERO DE 15CM.
AMB ACABAT ENGUIXAT A TOTA L'ALÇADA VISIBLE
EXCEPTE LA PART BAIXA AMB PANELL HPL O PANELL
SANITARI A INTERIOR DE BOXES IGUAL A L'EXISTENT A PB.

MAMPARA D'ESTRUCTURA PORTANT D'ALUMINI EXTRUSIONAT AMB
ACABAT ANODITZAT. DOBLE VIDRE CONTINU LAMINAT 5+5 AMB
CÀMARA AMB GAS ARGÓ PER A MILLORAR COMPORTAMENT ACÚSTIC.
GARANTIA DE 54dB. PERFIL RECTA AMB POSSIBILITAT
D'ELECTRIFICACIÓ. JUNTES PERIMETRALS DE GOMA.
ALÇADA 3.36M (COTA SUPERIOR FINESTRES DE FAÇANA)

PARET PLADUR SISTEMA 100(46)MW O SIMILAR.
ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT DE 46MM EN "U"
CADA 40CM I PLACA HIDRÒFUGA DE 15MM PER CARA
PER A REVESTIR SEGONS PLÀNOL.
BANDES ELÀSTIQUES A PERÍMETRE.
ALÇADA FINS CEL RAS A 2.60M

PROPOSTA PLANTA PRIMERA
Paleteria

P. EXECUTIU
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SEMI-ENVÀ PLADUR SISTEMA 60(46)MW O SIMILAR.
ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT DE 46MM EN "U"
CADA 40CM I PLACA DE 15MM PER UNA CARA.
BANDES ELÀSTIQUES A PERÍMETRE.
ALÇADA FINS FORJAT A 4.50M
NOVES MAMPARES
OFICINES TANCADES

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

Arquitecte

JORDI GILI

Sant Pere 47, 2. 08201 sabadell
696446952 - jgilit@coac.net

REPLANTEIG LLOSETES
A PLA DE PARET

REPLANTEIG LLOSETES
A CARA DE PILAR

PAVIMENT TÈCNIC INTERIOR AMB PEUS
REGULABLES D'ACER GALVANITZAT PER A UNA
ALÇÀRIA DE 20 A 200 MM. LLOSETES
ENCAPSULADES ACER GALVANITZAT DE 60X60 CM
I 38 MM DE GRUIX SEGONS UNE-EN 12825. AMB
NUCLI DE SULFAT DE CALCI, ACABAT D'ACER VIST
AMB TRACTAMENT DE PROTECCIÓ DE SUPERFÍCIE.
INCLÒS SÒCOL RECTANGULAR EXTRUSIONAT 80.9
TALLAT A INGLET EN CANTONADES, ADHERIT A
LA PARET AMB MASSILLA ELÀSTICA TIPUS SIKATAC
ALEACIÓ 6063 T6 ANODITZAT PLATA MATE.
INCLOSOS TOTS ELS MITJANS AUXILIARS.

PAVIMENT TÈCNIC INTERIOR AMB PEUS REGULABLES D'ACER GALVANITZAT PER A UNA
ALÇÀRIA DE 20 A 200 MM. LLOSETES ENCAPSULADES D'ACER GALVANITZAT DE 60X60 CM I
38 MM DE GRUIX SEGONS UNE-EN 12825. AMB
NUCLI DE SULFAT DE CALCI, ACABAT AMB
MOQUETA A DEFINIR PER LA DF. INCLÒS
SÒCOL RECTANGULAR EXTRUSIONAT 80.9
TALLAT A INGLET EN CANTONADES, ADHERIT
A LA PARET AMB MASSILLA ELÀSTICA TIPUS
SIKATAC ALEACIÓ 6063 T6 ANODITZAT PLATA
MATE. INCLOSOS TOTS ELS MITJANS AUXILIARS.

EXECUCIÓ DE REGATA PER A INSTAL·LACIONS I REPARACIÓ DEL PAVIMENT EXISTENT

PAVIMENT TÈCNIC INTERIOR AMB PEUS REGULABLES D'ACER GALVANITZAT PER A UNA
ALÇÀRIA DE 20 A 200 MM. LLOSETES ENCAPSULADES D'ACER GALVANITZAT DE 60X60 CM I
38 MM DE GRUIX SEGONS UNE-EN 12825. AMB
NUCLI DE SULFAT DE CALCI, ACABAT AMB
MOQUETA A DEFINIR PER LA DF. INCLÒS
SÒCOL RECTANGULAR EXTRUSIONAT 80.9
TALLAT A INGLET EN CANTONADES, ADHERIT
A LA PARET AMB MASSILLA ELÀSTICA TIPUS
SIKATAC ALEACIÓ 6063 T6 ANODITZAT PLATA
MATE. INCLOSOS TOTS ELS MITJANS AUXILIARS.
A INTERIOR DE L'AULA 4, EL PAVIMENT TÈCNIC
ES REALITZARÀ EN GRADA I L'ACABAT CONTINU
DE LINOLEUM COLOR LLIS D'ALT RENDIMENT

PAVIMENT EXISTENT AMB NOU ACABAT PINTURA
EPOXI SENSE DISOLVENT.
COLOR A DEFINIR PER LA DF.
SÒCOL DE MASSÍS COLOR BLANC.

PROPOSTA PLANTA PRIMERA
Paviments

P. EXECUTIU
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CAL PREVEURE 2 RAMPES DE CONNEXIÓ ENTRE EL PAVIMENT
EXISTENT I EL NIVELL DEL PAVIMENT TÈCNIC.
EL PENDENT SERÀ INFERIOR AL 10%
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NOVES MAMPARES
OFICINES TANCADES

IMATGE + MATERIALS
E ND

P. EXECUTIU
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ENGUIXAT I PINTAT / PINTAT

REVESTIMENT CERÀMIC MATE DE 20X20CM COLOR BLANC

HPL DE COLOR SOBRE RASTRELLS I SIKATACK EN
PARET I PANELAT DE PORTES PER A ARMARIS
COLOR LAMICOLOR 1034 (BLANC)

MIRALL FINS A 2.4M

PROPOSTA PLANTA PRIMERA
Revestiments

ESMALTAT DE 220CM D'ALÇADA DE COLOR A DEFINIR
PER LA DF EN OBRA h>220CM PINTAT AMB PINTURA
PLÀSTICA.

REVESTIMENT MURAL DE TELA TIPUS VESCOM A DEFINIR PER
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

E 1.200
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MAMPARA DE VIDRE

ENVANS PANELATS / TABICS MÒBILS / MAMPARES OPAQUES

MAMPARES HPL PER A CABINES SANITÀRIES 1.80M
P. EXECUTIU
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ALTURA 3.50

S1

CEL-RAS SUSPÈS CONTINU DE PLACA DE CARTRÓ
GUIX DE 13MM (VEURE S1).
AÏLLAMENT ACÚSTIC SUPERIOR A 54dBA.

TABIQUES VERTICALS A SOSTRE
AÏLLAMENT ACÚSTIC SUPERIOR A 54dBA.
CEL-RAS SUSPÈS CONTINU DE PLACA HIDRÓFUGA
DE CARTRÓ GUIX DE 13MM (VEURE S1).
AÏLLAMENT ACÚSTIC SUPERIOR A 54dBA.

S2

CEL-RAS REGISTRABLE TRANSLÚCID DE
POLICARBONAT PREPARAT PER A
RETROIL·LOMINAR-SE. SUBJECTE SOBRE
ESTRUCTURA D'ACER.
CEL-RAS SUSPÈS REGISTRABLE DE PLAQUES
60X60 AMB ACABAT VINÍLIC.

CEL RAS SUSPÈS SOBRE SUBESTRUCTURA
METÀL·LICA. ESTRUCTURA VISTA OMEGA D'ACER
CADA 60CM I PLAQUES DE VIRUTA DE FUSTA
TIPUS HERAKLIT. COLOR BLANC (VEURE DETALL)

CEL RAS SUSPÈS A 3.20 D'AÇADA AMB
ESTRUCTURA VISTA OMEGA D'ACER CADA 60CM
I PLAQUES DE VIRUTA DE FUSTA TIPUS HERAKLIT
COMBINAT AMB PLACA LLANA MINERAL. BLANCA

SCREENERS

CEL RAS SUSPÈS A 3.20 D'AÇADA AMB
ESTRUCTURA VISTA OMEGA D'ACER CADA 60CM
I PLAQUES DE VIRUTA DE FUSTA TIPUS HERAKLIT
COLOR BLANC

PROPOSTA PLANTA PRIMERA
Cel-rasos
1.20
3.36

0.90
3.36

2.70

2.70

P. EXECUTIU
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0.66
3.36

2.70

CEL-RAS SUSPÈS CONTINU DE PLACA DE CARTRÓ
GUIX DE 13MM (VEURE S1).
AÏLLAMENT ACÚSTIC SUPERIOR A 54dBA.

TABIQUES VERTICALS A SOSTRE
AÏLLAMENT ACÚSTIC SUPERIOR A 54dBA.
CEL-RAS SUSPÈS CONTINU DE PLACA HIDRÓFUGA
DE CARTRÓ GUIX DE 13MM (VEURE S1).
AÏLLAMENT ACÚSTIC SUPERIOR A 54dBA.

CEL-RAS REGISTRABLE TRANSLÚCID DE
POLICARBONAT PREPARAT PER A
RETROIL·LOMINAR-SE. SUBJECTE SOBRE
ESTRUCTURA D'ACER.
CEL-RAS SUSPÈS REGISTRABLE DE PLAQUES
60X60 AMB ACABAT VINÍLIC.

CEL RAS SUSPÈS SOBRE SUBESTRUCTURA
METÀL·LICA. ESTRUCTURA VISTA OMEGA D'ACER
CADA 60CM I PLAQUES DE VIRUTA DE FUSTA
TIPUS HERAKLIT. COLOR BLANC (VEURE DETALL)

CEL RAS SUSPÈS A 3.20 D'AÇADA AMB
ESTRUCTURA VISTA OMEGA D'ACER CADA 60CM
I PLAQUES DE VIRUTA DE FUSTA TIPUS HERAKLIT
COMBINAT AMB PLACA LLANA MINERAL. BLANCA

SCREENERS

CEL RAS SUSPÈS A 3.20 D'AÇADA AMB
ESTRUCTURA VISTA OMEGA D'ACER CADA 60CM
I PLAQUES DE VIRUTA DE FUSTA TIPUS HERAKLIT
COLOR BLANC

DETALLS CEL RAS
1.20
3.36

0.90
3.36

2.70

2.70

P. EXECUTIU

20

BARCELONA

E 1.50
Gener 2019
PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DE L'AULARI I NOVA ZONA
D'ADMINISTRACIÓ DEL TCM6 I NOVES AULES AL TCM1

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
S1

S2

Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

Arquitecte

JORDI GILI

Sant Pere 47, 2. 08201 sabadell
696446952 - jgilit@coac.net

0.90

0.95

2.71

3.97

0.90

1.35

0.90

2.72

0.95

0.90

1.72

2.16

AM_01
MAMPARES D'ALUMINI ANODITZAT 6063 T6
ANODITZAT PLATA MATE DOBLE FULLA DE VIDRE
5+5 AMB BUTIRAL Y CAMBRA AMB ARGÓ VIDRES A
TESTA. PANYS AMB DOBLE FULLA DE PLAFÓ
OPAC AMB CAMBRA AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC.
PORTES DE PANELL OPAC AMB MECANITZAT PER
A RETORN DE CLIMA. ACABAT A DEFINIR PER LA DF.
MUNTATGE D'ESTORS PER A PRIVATITZAR ELS
DESPATXOS MARCATS.
MUNTANTS DE PORTA AMB GRUIX SUFICIENT PER A
INSTAL·LACIÓ DE LECTOR DE TARJA D'ACCÉS I
INTERRUPTORS D'ENCESA DE LLUMS INTERIORS.
ABSORCIÓ ACÚSTICA DEL CONJUNT >54 dBA.

0.90

0.66
2.70

AM_02 + AM_03 + AM_04
REVESTIMENT D'ENVÀ AMB PLAFONS LAMINATS
DEL MATEIX ACABAT ALS TRAMS OPACS DE
LES MAMPARES D'ALUMINI. TAMBÉ S'INCLOU
L'ACABAT DELS CALAIXOS DE RETORN DE CLIMA.
ACABAT A DEFINIR PER LA DF.
ABSORCIÓ ACÚSTICA DEL CONJUNT >54 dBA.

EST

EST

EST

EST

AM_01

AM_01

0.88

1.00

1.14

1.00

1.20

1.20

1.20

0.74

=

=

=

=

=

AM_05 + AM_06 + AM_08
MAMPARES D'ALUMINI ANODITZAT 6063 T6
ANODITZAT PLATA MATE DOBLE FULLA DE VIDRE
5+5 AMB BUTIRAL Y CAMBRA AMB ARGÓ VIDRES A
=TESTA.
=
=
=
ABSORCIÓ ACÚSTICA DEL CONJUNT >54 dBA.

=

3.36

3.36

2.70

2.70

AM_02

AM_03 I AM_04

AR_01

AM_14

AM_13

AM_12

AM_11

AM_10

AM_15

=

=

=

=

AM_16

=

=

=

AM_09
MAMPARES D'ALUMINI ANODITZAT 6063 T6
ANODITZAT PLATA MATE DOBLE FULLA DE VIDRE
5+5 AMB BUTIRAL Y CAMBRA AMB ARGÓ VIDRES A
TESTA. PANYS AMB DOBLE FULLA DE PLAFÓ
OPAC AMB CAMBRA AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC.
MECANITZADES PER A RETORN DE CLIMA.
PORTES DE PANELL OPAC. ACABAT A DEFINIR PER
LA DF. PERFILS ESTRUCTURALS PER A SUBJECCIÓ DE
CEL RAS OCULT. VEURE DETALL DE
SUBESTRUCTURA A PLÀNOL 24.
MUNTANTS DE PORTA AMB GRUIX
SUFICIENT PER A INSTAL·LACIÓ DE LECTOR DE TARJA
D'ACCÉS I INTERRUPTORS D'ENCESA DE LLUMS INT.
ABSORCIÓ ACÚSTICA DEL CONJUNT >54 dBA.

AR_05

AM_11 + AM_13
MAMPARES D'ALUMINI ANODITZAT 6063 T6
ANODITZAT PLATA MATE DOBLE FULLA DE VIDRE
P. EXECUTIU
MAMPARES 1/3
5+5 AMB BUTIRAL Y CAMBRA AMB ARGÓ VIDRES
A TESTA. TRAM AMB PANY AMB DOBLE FULLA
BARCELONA
E 1.75
Gener 2019
DE PLAFÓ OPAC AMB
CAMBRA AMB AÏLLAMENT
D'AMPLIACIÓ
DE L'AULARI
I NOVA ZONA
ACÚSTIC.FOLRAT DEPROPOSTA
CALAIXOS AMB
MATEIX PLAFÓ
OPAC
D'ADMINISTRACIÓ
DEL
TCM6
I
NOVES
AULES
AL
TCM1
I AMB MECANITZAT PER A RETORN DE CLIMA.
ACABAT A DEFINIR PER LA DF.
AR_03 ABSORCIÓ ACÚSTICA DEL CONJUNT >54 dBA.
TECNOCAMPUS

3.36
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AR_03
AR_02

AR_01

AM_03

AM_02

AM_04

AM_08

AM_06

AM_07

AM_01

=

=

AM_10 I 12 + AM_14
MAMPARES D'ALUMINI ANODITZAT 6063 T6
ANODITZAT PLATA MATE DOBLE FULLA DE VIDRE
5+5 AMB BUTIRAL Y CAMBRA AMB ARGÓ VIDRES A
TESTA.
ABSORCIÓ ACÚSTICA DEL CONJUNT >54 dBA.

AM_09

AM_05

=

=

AM_07
MAMPARES D'ALUMINI ANODITZAT 6063 T6
ANODITZAT PLATA MATE DOBLE FULLA DE VIDRE
5+5 AMB BUTIRAL Y CAMBRA AMB ARGÓ VIDRES A
TESTA. PANYS AMB DOBLE FULLA DE PLAFÓ
OPAC AMB CAMBRA AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC.
PORTES DE PANELL OPAC. PERFILS ESTRUCTURALS
PER A SUBJECCIÓ DE CEL RAS OCULT.
VEURE DETALL DE SUBESTRUCTURA A PLÀNOL 24.
MUNTANTS DE PORTA AMB GRUIX SUFICIENT PER A
INSTAL·LACIÓ DE LECTOR DE TARJA D'ACCÉS I
INTERRUPTORS D'ENCESA DE LLUMS INTERIORS.
ABSORCIÓ ACÚSTICA DEL CONJUNT >54 dBA.

0.66

0.66
ATENCIÓ FRANJA PANELL SÀNDVITX PER
A POSSIBILITAR OBERTURA FINESTRA

AR_01 + AR_02 + AR_03
ENVÀ MÒBIL ACÚSTIC MONODIRECCIONAL
AMB UN ÚNIC CARRIL CENTRAL ON ES SUSPENEN
ELS PLAFONS AMB ESTRUCTURA D'ALUMINI I DOBLE
PLAFÓ OPAC I AÏLLAMENT ACÚSTIC.

AR_02

Mataró - Maresme

AM_15
Promotor
MAMPARA D'ALUMINI ANODITZAT 6063 T6
ANODITZAT PLATA MATE DOBLE FULLA DE VIDRE
TECNOCAMPUS
5+5 AMB BUTIRAL. FUNDACIÓ
DOBLE PORTA
BATENT AMB
MATARÓ
MARESME
BARRA ANTIPÀNIC DE PANELL OPAC. ACABAT A
DEFINIR PER LA DF. NO REQUEREIX GRAN ABSORCIÓ
ACÚSTICA.
AM_16
MAMPARES D'ALUMINI ANODITZAT 6063 T6

Arquitecte

JORDI GILI

Sant Pere 47, 2. 08201 sabadell
696446952 - jgilit@coac.net

INSTAL·LACIÓ DE LECTOR DE TARJA D'ACCÉS I
INTERRUPTORS D'ENCESA DE LLUMS INTERIORS.
ABSORCIÓ ACÚSTICA DEL CONJUNT >54 dBA.
AM_02 + AM_03 + AM_04
REVESTIMENT D'ENVÀ AMB PLAFONS LAMINATS
DEL MATEIX ACABAT ALS TRAMS OPACS DE
LES MAMPARES D'ALUMINI. TAMBÉ S'INCLOU
L'ACABAT DELS CALAIXOS DE RETORN DE CLIMA.
ACABAT A DEFINIR PER LA DF.
ABSORCIÓ ACÚSTICA DEL CONJUNT >54 dBA.
ATENCIÓ: VEURE ESTRUCTURA PER A
SUBJECCIÓ CEL RAS OCULT

0.66

AR_01 + AR_02 + AR_03
ENVÀ MÒBIL ACÚSTIC MONODIRECCIONAL
AMB UN ÚNIC CARRIL CENTRAL ON ES SUSPENEN
ELS PLAFONS AMB ESTRUCTURA D'ALUMINI I DOBLE
PLAFÓ OPAC I AÏLLAMENT ACÚSTIC.

2.70

ATENCIÓ: VEURE ESTRUCTURA PER A
SUBJECCIÓ CEL RAS OCULT

AM_05 + AM_06 + AM_08
MAMPARES D'ALUMINI ANODITZAT 6063 T6
ANODITZAT PLATA MATE DOBLE FULLA DE VIDRE
5+5 AMB BUTIRAL Y CAMBRA AMB ARGÓ VIDRES A
TESTA.
ABSORCIÓ ACÚSTICA DEL CONJUNT >54 dBA.

2.70

3.36

0.66

3.60

AM_08

AM_09

ATENCIÓ: VEURE ESTRUCTURA PER A
SUBJECCIÓ CEL RAS OCULT

ATENCIÓ: VEURE ESTRUCTURA PER A
SUBJECCIÓ CEL RAS OCULT

5.60

AM_07
MAMPARES D'ALUMINI ANODITZAT 6063 T6
ANODITZAT PLATA MATE DOBLE FULLA DE VIDRE
5+5 AMB BUTIRAL Y CAMBRA AMB ARGÓ VIDRES A
TESTA. PANYS AMB DOBLE FULLA DE PLAFÓ
OPAC AMB CAMBRA AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC.
PORTES DE PANELL OPAC. PERFILS ESTRUCTURALS
PER A SUBJECCIÓ DE CEL RAS OCULT.
VEURE DETALL DE SUBESTRUCTURA A PLÀNOL 24.
MUNTANTS DE PORTA AMB GRUIX SUFICIENT PER A
INSTAL·LACIÓ DE LECTOR DE TARJA D'ACCÉS I
INTERRUPTORS D'ENCESA DE LLUMS INTERIORS.
ABSORCIÓ ACÚSTICA DEL CONJUNT >54 dBA.
AM_09
MAMPARES D'ALUMINI ANODITZAT 6063 T6
ANODITZAT PLATA MATE DOBLE FULLA DE VIDRE
5+5 AMB BUTIRAL Y CAMBRA AMB ARGÓ VIDRES A
TESTA. PANYS AMB DOBLE FULLA DE PLAFÓ
OPAC AMB CAMBRA AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC.
MECANITZADES PER A RETORN DE CLIMA.
PORTES DE PANELL OPAC. ACABAT A DEFINIR PER
LA DF. PERFILS ESTRUCTURALS PER A SUBJECCIÓ DE
CEL RAS OCULT. VEURE DETALL DE
SUBESTRUCTURA A PLÀNOL 24.
MUNTANTS DE PORTA AMB GRUIX
SUFICIENT PER A INSTAL·LACIÓ DE LECTOR DE TARJA
D'ACCÉS I INTERRUPTORS D'ENCESA DE LLUMS INT.
ABSORCIÓ ACÚSTICA DEL CONJUNT >54 dBA.

2.70

3.36

0.66

3.80

AM_10 I 12 + AM_14
MAMPARES D'ALUMINI ANODITZAT 6063 T6
ANODITZAT PLATA MATE DOBLE FULLA DE VIDRE
5+5 AMB BUTIRAL Y CAMBRA AMB ARGÓ VIDRES A
TESTA.
ABSORCIÓ ACÚSTICA DEL CONJUNT >54 dBA.

AM_14

AM_13

AM_12

AM_11

AM_10

AM_15

AM_16

AM_07

AM_07

AM_04

AR_01

AM_03

AM_01

AR_02

AM_05

AR_03

MAMPARES
AM_16 2/3

AM_06

AM_08

AM_11 + AM_13
MAMPARES D'ALUMINI ANODITZAT 6063 T6
ANODITZAT PLATA MATE DOBLE FULLA DE VIDRE
5+5 AMB BUTIRAL Y CAMBRA AMB ARGÓ VIDRES
A TESTA. TRAM AMB PANY AMB DOBLE FULLA
DE PLAFÓ OPAC AMB CAMBRA AMB AÏLLAMENT
ACÚSTIC.FOLRAT DE CALAIXOS AMB MATEIX PLAFÓ OPAC
I AMB MECANITZAT PER A RETORN DE CLIMA.
ACABAT A DEFINIR PER LA DF.
ABSORCIÓ ACÚSTICA DEL CONJUNT >54 dBA.
AM_15
MAMPARA D'ALUMINI ANODITZAT 6063 T6
ANODITZAT PLATA MATE DOBLE FULLA DE VIDRE
5+5 AMB BUTIRAL. DOBLE PORTA BATENT AMB
BARRA ANTIPÀNIC DE PANELL OPAC. ACABAT A
DEFINIR PER LA DF. NO REQUEREIX GRAN ABSORCIÓ
ACÚSTICA.

AM_09

AM_02

AM_06

P. EXECUTIU

22

MAMPARES D'ALUMINI ANODITZAT 6063 T6
BARCELONA
E 1.75
ANODITZAT PLATA MATE DOBLE FULLA DE VIDRE Gener 2019
PROPOSTA
DE L'AULARI
I NOVA
ZONA
5+5 AMB D'AMPLIACIÓ
BUTIRAL Y CAMBRA
AMB ARGÓ
VIDRES
A
D'ADMINISTRACIÓ
DEL
TCM6
I NOVES
AULES
AL TCM1
TESTA. PANY AMB
DOBLE
FULLA
DE PLAFÓ
OPAC
AMB CAMBRA AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC. PORTA DE
PANELL. ACABAT A DEFINIR PER LA DF. MUNTANTS
TECNOCAMPUS
DE PORTA AMB GRUIX SUFICIENT PER A INSTAL·LACIÓ
Mataró - Maresme
DE LECTOR DE TARJA D'ACCÉS I INTERRUPTORS
Promotor
Arquitecte
D'ENCESA DE LLUMS INT.
ABSORCIÓ ACÚSTICA DEL CONJUNT >54 dBA.
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

JORDI GILI

Sant Pere 47, 2. 08201 sabadell
696446952 - jgilit@coac.net

ATENCIÓ: VEURE ESTRUCTURA PER A
SUBJECCIÓ CEL RAS OCULT

ATENCIÓ: VEURE ESTRUCTURA PER A
SUBJECCIÓ CEL RAS OCULT

3.36

3.70

3.36

3.60

3.36

3.60

ATENCIÓ: VEURE ESTRUCTURA PER A
SUBJECCIÓ CEL RAS OCULT

AM_10 I 12

AM_11

AM_13

ATENCIÓ: VEURE ESTRUCTURA PER A
SUBJECCIÓ CEL RAS OCULT

1.86

0.90

0.37

1.73

0.90

0.35

AM_14

AM_13

AM_12

AM_11

AM_10

AM_15

AM_15

AM_16

AM_16

AM_14

2.70

2.70

3.36

0.66

1.61

0.66

3.70

AM_09

AM_07

AR_03
AR_02

AR_01

AM_01
AM_03

AM_02

AM_05

AM_04

AM_08

AM_06

MAMPARES 3/3
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TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

Arquitecte

JORDI GILI

Sant Pere 47, 2. 08201 sabadell
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A_01
CONJUNT DE PLAFONAT MODULAR FORMAT PER: 6 MODULS D'ARMARI DE DUES FULLES BATENTS, 1 PORTA CORREDISSA DE PAS
I ELEMENTS FIXES.

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

2.13

0.60

0.64

0.64

0.64

0.64

0.64

0.64

0.64

0.64

1.10

1.11

0.60

ESTRUCTURA FORMADA PER PECES DE FUSTA DE PI AMB ACABAT DM PER LA PART VISTA, INCLÓS GUARNITS NECESSARIS AMB
TAULER DE DM HIDRÓFUG DE 5MM ACABATS A LA CARA VISTA I ALS CANTELLS AMB LAMINAT ESTRATIFICAT POSTFORMAT HPL
SEGUINT LA MODULACIÓ INDICADA FIXADA MECÀNICAMENT ALS PARAMENTS I PREPARADA PER REBRE ELS DIFERENTS ACABATS.
COS D'ARMARI DE 125X205CM, DE TAULER LAMINAT BLANC 19MM. AMB 4 PRESTATGES MÍNIM PER UNITAT I FONADURA.
PORTA DE PAS AUTOMÀTICA CORREDISSA DE VIDRE DE 220X227CM AMB UNA TARJA SUPERIOR FIXA DE FINS A 110X213CM.
VIDRE FORMAT PER DUES LLUNES INCOLORES DE VIDRE LAMINAT DE SEGURETAT 6+6MM DE GRUIX, AMB CLASSIFICACIÓ DE
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE MANUAL NIVELL A, UNIDES AMB BUTIRAL TRANSPARENT, COL·LOCADA AMB PERFILERIA OCULTA PER A
VIDRE.
PORTES D'ARMARI DE TAULER LAMINAT DE 19MM DE GRUIX ACABAT DE CARACTERÍSTIQUES IGUALS ALS PANELLS DE LES MAMPARES.
CANTELLS LAMINATS POSTFORMATS HPL.ALS PLAFONS FIXES. FERRAMENTA A DECIDIR PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

2.27

2.25

1.21

PLAFONS DE TAULER LAMINAT AMB ACABAT AL MATEIX PLA DE LES PORTES D'ARMARI I AMB LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES
FIXATS AMB SISTEMA REGISTRABLE OCULT SOBRE ESTRUCTURA DE FUSTA. CANTELLS LAMINATS POSTFORMATS HPL.

ELEMENT TOTALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS DE FUSTERIA I COL·LOCAT.

2.20

A_01
F_01

2.25

FUSTERIA INTERIOR FORMADA PER UNA TARJA SUPERIOR FIXA DE VIDRE LAMINAT
DE 178X110CM I DUES FULLES INFERIORS, UNA FIXA VIDRIERA
DE 89X220CM. I L'ALTRE BATENT 89X220CM. DE 40 MM DE GRUIX,
AMB ESTRUCTURA INTERIOR D'ENLLATAT (30X30MM/C30CM) DE FUSTA DE PI,
AMB LLATES DE FIXADES MECÀNICAMENT I ACABADAEXTERIORMENT A LES
DUES CARES AMB TAULER DM HIDRÓFUG DE 5MM DE GRUIX, ACABAT A LA
CARA VISTA I ALS CANTELLS AMB LAMINAT ESTRATIFICAT POSTFORMAT
HPL, COL.LOCAT ADHERIT SOBRE L'ENLLATAT (INCLÓS CANTEJATS LATERALS)
I AMB EL PERFIL DE LA PORTA RETALLAT PER A GARANTIR QUE LA PORTA
UN COP TANCADA QUEDI ENRASADA AMB EL PARAMENT. TARJES DE VIDRE
FORMADES PER VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES INCOLORES
DE 4+4 MM DE GRUIX, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESISTÈNCIA A L'IMPACTE MANUAL
NIVELL A, UNIDES AMB BUTIRAL TRANSPARENT, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE
SOBRE FUSTA. BASTIMENT FORMAT PER PECES DE FUSTA DE PI AMB ACABAT DM
PER LA PART VISTA, INCLÒS GUARNITS NECESSARIS AMB TAULER DE DM HIDRÓFUG
DE 5MM ACABATS A LA CARA VISTA I ALS CANTELLS AMB LAMINAT ESTRATIFICAT
POSTFORMAT HPL. INCLOU: PANY EMBUTIT (SERIE 2030), CILINDRE(SISTEMA TE-6 DE
PERFIL EUROPEU), RECARG PER A MESTREJAMENT DE CILINDRES PER GRUPS I AMB
CLAU GRAN MESTRA, JOC DE MANETES D'ACER INOXIDABLE AISI 304 (TIPUS SENA)
AMB PLACA QUADRADA DE 180X180MM, I TOPALL, TOT DE LA CASA TESA.

0.89

1.10

0.89

2.25

0.89

1.10

0.89

1 UNITAT

A_01
F_02

F_03

FUSTERIA INTERIOR FORMADA PER UNA TARJA SUPERIOR FIXA DE VIDRE LAMINAT
DE 178X110CM I DUES FULLES INFERIORS BATENTS, UNA FULLA VIDRIERA DE
89X220CM. I UNA FULLA 89X220CM. DE 40 MM DE GRUIX, AMB ESTRUCTURA INTERIOR
D'ENLLATAT (30X30MM/C30CM) DE FUSTA DE PI, FIXADES MECÀNICAMENT I ACABADA
EXTERIORMENT A LES DUES CARES AMB TAULER DM HIDRÓFUG DE 5MM DE GRUIX,
ACABAT A LA CARA VISTA I ALS CANTELLS AMB LAMINAT ESTRATIFICAT
POSTFORMAT HPL, COL.LOCAT ADHERIT SOBRE L'ENLLATAT (INCLÓS CANTEJATS
LATERALS) I AMB EL PERFIL DE LA PORTA RETALLAT PER A GARANTIR QUE LA
PORTA UN COP TANCADA QUEDI ENRASADA AMB EL PARAMENT. TARJES DE VIDRE
FORMADES PER VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES INCOLORES DE
4+4 MM DE GRUIX, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESISTÈNCIA A L'IMPACTE MANUAL
NIVELL A, UNIDES AMB BUTIRAL TRANSPARENT, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE
SOBRE FUSTA. BASTIMENT FORMAT PER PECES DE FUSTA DE PI AMB ACABAT DM
PER LA PART VISTA, INCLÓS GUARNITS NECESSARIS AMB TAULER DE DM HIDRÓFUG
DE 5MM ACABATS A LA CARA VISTA I ALS CANTELLS AMB LAMINAT ESTRATIFICAT
POSTFORMAT HPL. INCLOU: PANY EMBUTIT (SERIE 2030), CILINDRE (SISTEMA TE-6
DE PERFIL EUROPEU), RECARG PER A MESTREJAMENT DE CILINDRES PER GRUPS I
AMB CLAU GRAN MESTRA, JOC DE MANETES D'ACER INOXIDABLE AISI 304 (TIPUS
SENA) AMB PLACA QUADRADA DE 180X180MM, I TOPALL, TOT DE LA CASA TESA.

PORTA D'UNA FULLA BATENT PER A UNA LLUM DE PAS DE 82X215CM.
FULLA DE 40 MM DE GRUIX, AMB ESTRUCTURA INTERIOR D'ENLLATAT
(30X30MM/C30CM) DE FUSTA DE PI, FIXADES MECÀNICAMENT I ACABADA
EXTERIORMENT A LES DUES CARES AMB TAULER DM HIDRÓFUG DE 5MM
DE GRUIX, ACABAT PER A PINTAR. BASTIMENT DE FUSTA DE PI AMB
ACABAT DM HIDRÓFUG PER LA PART VISTA, INCLÓS GUARNITS NECESSARIS
AMB TAULER DE DM HIDRÓFUG DE 5MM ACABATS A LA CARA VISTA I ALS
CANTELLS AMB LAMINAT ESTRATIFICAT POSTFORMAT HPL. INCLOU: PANY
EMBUTIT (SERIE 2030), CILINDRE (SISTEMA TE-6 DE PERFIL EUROPEU),
RECARG PER A MESTREJAMENT DE CILINDRES PER GRUPS I AMB CLAU
GRAN MAESTRA, JOC DE MANETES D'ACER INOXIDABLE AISI 304 (TIPUS
SENA) AMB PLACA QUADRADA DE 180X180MM, I TOPALL, TOT DE LA CASA TESA.

0.89

ELEMENT TOTALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS DE FUSTERIA I COL·LOCAT.
8 UNITATS
2.15

AM_16

ELEMENT TOTALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS DE FUSTERIA I COL·LOCAT.

ELEMENT TOTALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS DE FUSTERIA I COL·LOCAT.
AQUESTA PORTA NO ES COL·LOCARÀ SI ES POSSIBLE MODIFICAR LES EXISTENTS.
2 UNITATS

9 UNITATS

F_01

F_02

F_03
A_02
CONJUNT DE PORTA D'ARMARI DE DUES FULLES CORREDISSES PER A UNA LLUM
DE 320X250CM AMB ESTRUCTURA INTERIOR D'ENLLATAT (30X30MM/C30CM) DE
FUSTA DE PI I FIXADES MECÀNICAMENT I ACABADA EXTERIORMENT A LES DUES
CARES AMB TAULER DM HIDRÓFUG DE 5MM DE GRUIX, ACABAT PER A PINTAR.
BASTIMENT FORMAT PER PECES DE FUSTA DE PI AMB ACABAT DM PER LA PART
VISTA, INCLOS GUARNITS NECESSARIS AMB TAULER DE DM HIDRÓFUG DE 5MM
ACABATS A LA CARA VISTA I ALS CANTELLS AMB LAMINAT ESTRATIFICAT
POSTFORMAT HPL. INCLOU: PANY EMBUTIT (SERIE 2030), CILINDRE (SISTEMA TE-6
DE PERFIL EUROPEU), RECARG PER A MESTREJAMENT DE CILINDRES PER GRUPS I
AMB CLAU GRAN MESTRA, JOC DE MANETES D'ACER INOXIDABLE AISI 304 (TIPUS
SENA) AMB PLACA QUADRADA DE 180X180MM, I TOPALL, TOT DE LA CASA TESA.

F_03 F_03
F_03 F_03

F_03 A_02

A_02

F_03

F_01

3.20

F_03 F_03

F_01

ELEMENT TOTALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS DE FUSTERIA I COL·LOCAT.

A_01
PL_01

F_02 F_02

2 UNITATS

F_02
2.50

F_02

FUSTERIA FUSTA

GL_01
F_02
GL_02

F_02 F_02

F_02
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GL_02 GL_02 GL_02

A_02

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

Arquitecte

JORDI GILI

Sant Pere 47, 2. 08201 sabadell
696446952 - jgilit@coac.net

2.45

4.53
1.14

1.10

1.15

0.77

1.12

1.80

1.80

2.30

1.01

1.10

GL_01

GL_02

GL_01

GL_02

PORTA BATENT DE GELOSIA DE PERFILS DE FUSTA MASSISSA
DE 45X120MM CADA 7,5CM. AMB TRAVESSER INFERIOR. FIXACIÓ
DE COLUMNA METÀL·LICA A FORJAT PER A SUPORTACIÓ DE
FRONTISES. 2 BARRES TRAVESSERES Ø16MM ROSCADES DE
TRAVA AMB FEMELLES I VIROLLES PER A ESTABILITZACIÓ DELS
PERFILS. ACABAT PULIT I ENVERNISSAT MATE, SEGONS
INDICACIONS DE LA DF.
TOTALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS FUSTERIA I COL·LOCAT.

GELOSIA FIXA O BATENT DE PERFILS DE FUSTA MASSISSA DE
45X120MM CADA 7,5CM. AMB TRAVESSER INFERIOR. FIXACIÓ
DE COLUMNA METÀL·LICA A FORJAT PER A SUPORTACIÓ DE
FRONTISES. 2 BARRES TRAVESSERES Ø16MM ROSCADES DE TRAVA
AMB FEMELLES I VIROLLES PER A ESTABILITZACIÓ DELS PERFILS.
ACABAT PULIT I ENVERNISSAT MATE, SEGONS INDICACIONS DF.
TOTALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS FUSTERIA I COL·LOCAT.
4 UNITATS

1 UNITAT

PL_01

SECCIÓ

PL_01

PL_01
PÉRGOLA DE PERFILS DE FUSTA MASSISSA DE
45X80MM CADA 7,5CM. AMB TRAVESSER INFERIOR
DE FIXACIÓ MECÀNICA AL TERRA I TRAVESSER SUPERIOR
DE REMAT FINAL.
ESTRUCTURA DE PERFILS METÀL·LICS PER A SUSPENSIÓ
DES DEL SOSTRE, FIXADA MECÀNICAMENT AL FORJAT.
BARRES TRAVESSERES Ø16MM ROSCADES DE TRAVA AMB
FEMELLES I VIROLLES PER A ESTABILITZACIÓ DELS PERFILS.
ACABAT PULIT I ENVERNISSAT MATE, SEGONS
INDICACIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

ELEMENT TOTALMENT ACABAT SEGONS
PLÀNOLS DE FUSTERIA I COL·LOCAT.

F_03 F_03
F_03 F_03

ALÇAT

F_03 A_02

1 UNITATS (10,56M)

A_02

F_03

PLANTA
F_01

PL_01

F_03 F_03

F_01
A_01
PL_01

F_02

F_02 F_02

F_02

FUSTERIA DETALLS:
PÉRGOLA I GELOSIA.

GL_01
F_02
GL_02

GL_02 GL_02 GL_02

F_02 F_02

F_02
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TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

Arquitecte

JORDI GILI

Sant Pere 47, 2. 08201 sabadell
696446952 - jgilit@coac.net

MOBLE AMB PORTES BATENTS
ALTURA TOTAL 2,00M
MOBLE AMB PORTES CORREDISSES
ALTURA TOTAL 1,40M
MOBLE AMB PORTES CORREDISSES
ALTURA TOTAL 1.00M

PÉRGOLA DE PERFILS DE FUSTA DE PI
RECTIFICADES. ALTURA 2,30M
SUSPESES DES DE SOSTRE
(VEURE DETALL ESPECÍFIC)
GELOSIA DE PERFILS DE FUSTA DE PI
RECTIFICADES. ALTURA 2,00M
(VEURE DETALL ESPECÍFIC)

MOBILIARI

P. EXECUTIU

26

BARCELONA

E 1.75
Gener 2019
PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DE L'AULARI I NOVA ZONA
D'ADMINISTRACIÓ DEL TCM6 I NOVES AULES AL TCM1
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PR_01

1.90

PR_02

PORTA TALLAFOC METÀL·LICA DE DOBLE FULLA BATENT EI² -30-C5
LLISA DE PAS 190X220 PINTADA TAPAJUNTS METÀL.LICS PLANS
50MM D'AMPLADA TALLATS A 45º.

PORTA TALLAFOC METÀL·LICA DE DOBLE FULLA BATENT EI² -60-C5
LLISA DE PAS 190X220 PINTADA TAPAJUNTS METÀL.LICS PLANS
50MM D'AMPLADA TALLATS A 45º.

BARRA ANTI PÀNIC I PANY AMB CLAU PER OBERTURA DES DE
L'EXTERIOR.
FERRATGES D'ACER INOXIDABLE A DECIDIR PER LA DF.

FERRATGES D'ACER INOXIDABLE A DECIDIR PER LA DF.

RETENTORS AMB ELECTROIMANS CONNECTATS A ALARMA D'INCENDI.
4 FRONTISES DE 8CM D'ACER.

PREMARC METÀL.LIC - 40X20X1,5MM ESPARRECS D'ANCORATGE
A FORJAT I GAFES LATERALS.

4 FRONTISES DE 8CM D'ACER.
2.20

2.20

1.90

PREMARC METÀL.LIC - 40X20X1,5MM ESPARRECS D'ANCORATGE
A FORJAT I GAFES LATERALS.

1 UNITAT

1 UNITAT

PR_01
PR_02

EST_02

EST_01

SECCIÓ A

SERRALLERIA 1/2:
PORTES.
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0.66

ESTRUCTURA D'ACER FORMADA PER PERFILS RECTANGULARS
SECCIÓ 100X50X4 AMB PLETINA COLLADA A FORJAT I A SOSTRE
DE 200X200, OCULTA A CEL RAS I SOTA PAVIMENT TÈCNIC
I A SOSTRE SEGONS ESQUEMA. TOTA L'ESTRUCTURA QUEDARÀ
OCULTA A LA VISTA RESPECTE LES MAMPARES.
SUBESTRUCTURA INTERIOR PER A SUPORTACIÓ DEL CEL RAS
SOLDADA A PRINCIPAL I EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ.
PERFILS DE SECCIÓ QUADRADA DE 50X50X4.

DETALL 2

DETALL 1

3.36

2.70

SECCIÓ A

0.05

3.36

0.25
0.05

1.24
0.97
0.05
1.03
0.05
0.30
0.05
0.25
0.05
1.04
0.05
0.95

DETALL 1

0.05
0.30
0.05

1.10

AXONOMETRIA

0.05

0.80
3.60

0.10

PLANTA

0.05

1.10
0.10

MÒDUL ESTRUCTURA TIPUS (EST_01/EST_02):
-S'haurà d'ajustar a les mesures que el replanteig
de l'obra convingui per a les diverses trobades amb
els elements dels tancaments (portes, finestres, mampares)

DETALL 2

SERRALLERIA 2/2
DETALLS - CEL RAS OFICINA
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206

205

308

3.29

20
50

208

207

50

20
20

2.03

20

2.03

50
20

1.75

1.73

307

20

50

3.75

50

1.75

20
20

1.75

2.03

50

20

189

20

50

1.75

3.27

306

188

2.16

20

305

187

50

186

20

185

209

309

310
229

230

231

232

311
PLANTA SOTERRANI -1

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SOTERRANI -1

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA
PROPOSTA AFECTACIÓ ASCENSOR
Plantes
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ÀREA DELS DIVERSOS FORJATS AFECTATS PEL PAS DEL NOU ASCENSOR
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EDIFICI TECNOCAMPUS PB
Estat Actual
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EDIFICI TECNOCAMPUS pb
Proposta
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0.11

0.13

0.13

8.07

7.77

6.20

7.92

AULA 3
96.35 m²

4.31

1.01

1.92

0.13

1.92

1.01

0.13

5.14

0.23

3.95

7.34

7.77

DISTRIBUIDOR 1
47.82 m²

2.89

0.13

0.90
2.88

2.88

0.13

0.13

3.19

12.40

9.39

AULA 2
73.71 m²

8.49

AULA 1
69.76 m²

SALA R 01
28.71 m²

TCM1
SUPERFÍCIES ÚTILS PLANTA PRIMERA
AULA 1
AULA 2
AULA 3
DISTRIBUIDOR 1
SALA R 01
Sup. útil interior =

69.76
73.71
96.35
47.82
28.71
316.35

m²
m²
m²
m²
m²
m²

SUP. CONSTRUÏDA TOTAL - TCM 1

357.50 m²

EDIFICI TECNOCAMPUS pb
Cotes i Superfícies
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FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

Arquitecte

JORDI GILI

Sant Pere 47, 2. 08201 sabadell
696446952 - jgilit@coac.net

ENDERROC DE PARAMENTS EXISTENTS

MODIFICACIÓ ESTRUCTURA METÀL·LICA A PB+1
FORMACIÓ DE FOSAT SUSPÈS DE FORJAT EXISTENT
EDIFICI TECNOCAMPUS PB
Obra Nova

ENDERROC PARCIAL O TOTAL
DE FALSOS SOSTRE

DESPLAÇAMENT DE INSTAL·LACIONS EXISTENTS

ENDERROC DE FORJAT

MODIFICACIÓ DE L'ALUMINI EXISTENT

P. EXECUTIU
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EXECUCIÓ D'OBRA NOVA

MODIFICACIÓ DELS EQUIPAMENTS
EDIFICI TECNOCAMPUS PB
Obra Nova

MODIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS

MODIFICACIÓ ESTRUCTURA METÀL·LICA PB+1
FORMACIÓ DE FOSAT SUSPÈS DE FORJAT A PB

MODIFICACIÓ DE FUSTERIES EXISTENTS

P. EXECUTIU
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PARET PLADUR SISTEMA 130(70)MW O SIMILAR.
DOBLE ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT
DE 70MM EN "H" CADA 40CM I DOBLE PLACA
STANDARD DE 15MM PER CARA.
AÏLLAMENT DE LLANA DE ROCA INTERIOR.
AÏLLAMENT ACÚSTIC GARANTIT DE 54DBA.
BANDES ELÀSTIQUES A PERÍMETRE.
ALÇADA FINS SOSTRE A 3.50M

EDIFICI TECNOCAMPUS pb
Paleteria

P. EXECUTIU
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EXECUCIÓ DE REGATA PER A INSTAL·LACIONS
I REPARACIÓ DEL PAVIMENT EXISTENT
EDIFICI TECNOCAMPUS pb
Paviments

POLIT DE PAVIMENT EXISTENT
(TERRAZO NEGRE 40X40cm)

P. EXECUTIU
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ENGUIXAT I PINTAT / PINTAT

REVESTIMENT CERÀMIC MATE DE 20X20CM COLOR BLANC

HPL DE COLOR SOBRE RASTRELLS I SIKATACK EN
PARET I PANELAT DE PORTES PER A ARMARIS
COLOR LAMICOLOR 1034 (BLANC)

MIRALL FINS A 2.4M

EDIFICI TECNOCAMPUS pb
Revestiments

ESMALTAT DE 220CM D'ALÇADA DE COLOR A DEFINIR
PER LA DF EN OBRA h>220CM PINTAT AMB PINTURA
PLÀSTICA.

REVESTIMENT MURAL DE TELA TIPUS VESCOM A DEFINIR PER
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

E 1.150
Gener 2019
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MAMPARA DE VIDRE

ENVANS PANELATS / TABICS MÒBILS / MAMPARES OPAQUES

MAMPARES HPL PER A CABINES SANITÀRIES 1.80M
P. EXECUTIU
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CEL-RAS SUSPÈS CONTINU DE PLACA DE CARTRÓ
GUIX DE 13MM (VEURE S1).
AÏLLAMENT ACÚSTIC SUPERIOR A 54dBA.

TABIQUES VERTICALS A SOSTRE
AÏLLAMENT ACÚSTIC SUPERIOR A 54dBA.
CEL-RAS SUSPÈS CONTINU DE PLACA HIDRÓFUGA
DE CARTRÓ GUIX DE 13MM (VEURE S1).
AÏLLAMENT ACÚSTIC SUPERIOR A 54dBA.

CEL-RAS REGISTRABLE TRANSLÚCID DE
POLICARBONAT PREPARAT PER A
RETROIL·LOMINAR-SE. SUBJECTE SOBRE
ESTRUCTURA D'ACER.

CEL RAS SUSPÈS A 3.20 D'AÇADA AMB
ESTRUCTURA VISTA OMEGA D'ACER CADA 60CM
I PLAQUES DE VIRUTA DE FUSTA TIPUS HERAKLIT
COMBINAT AMB PLACA LLANA MINERAL. BLANCA

CEL-RAS SUSPÈS REGISTRABLE DE PLAQUES
60X60 AMB ACABAT VINÍLIC.

SCREENERS

CEL RAS SUSPÈS SOBRE SUBESTRUCTURA
METÀL·LICA. ESTRUCTURA VISTA OMEGA D'ACER
CADA 60CM I PLAQUES DE VIRUTA DE FUSTA
TIPUS HERAKLIT. COLOR BLANC (VEURE DETALL)

CEL RAS SUSPÈS A 3.20 D'AÇADA AMB
ESTRUCTURA VISTA OMEGA D'ACER CADA 60CM
I PLAQUES DE VIRUTA DE FUSTA TIPUS HERAKLIT
COLOR BLANC

EDIFICI TECNOCAMPUS pb
Cel rasos
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F_10
F_10
MODIFICACIÓ DE MUR CORTINA EXISTENT PER A
SUBSTITUCIÓ DE MÓDUL FIX PER DOBLE PORTA
BATENT. CALDRÀ REPRODUIR MODULATGES,
SOLUCIONS, CARACTERISTIQUES D'ALUMINI I
VIDRES I ENVIDRAMENTS, REMATS I SÈRIES
DEL AL PROJECTE ORIGINAL DE L'EDIFICI TCM1.
1 UNITAT

F_10

EDIFICI TECNOCAMPUS pb
Alumini
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0.89

0.80

2.25

2.75

0.50

0.89

F_01

F_01

F_10

FA_01

FUSTERIA INTERIOR FORMADA PER UNA TARJA SUPERIOR FIXA DE
VIDRE LAMINAT I DUES FULLES INFERIORS, UNA FIXA VIDRIERA DE
89X220CM. I L'ALTRE BATENT 89X220CM. DE 40 MM DE GRUIX, AMB
ESTRUCTURA INTERIOR D'ENLLATAT (30X30MM/C30CM) DE FUSTA DE
PI, AMB LLATES FIXADES MECÀNICAMENT I ACABADA EXTERIORMENT
A LES DUES CARES AMB TAULER DM HIDRÓFUG DE 5MM DE GRUIX,
ACABAT A LA CARA VISTA I ALS CANTELLS AMB LAMINAT
ESTRATIFICAT POSTFORMAT HPL, COL.LOCAT ADHERIT SOBRE
L'ENLLATAT (INCLÓS CANTEJATS LATERALS) I AMB EL PERFIL DE LA
PORTA RETALLAT PER A GARANTIR QUE LA PORTA UN COP TANCADA
QUEDI ENRASADA AMB EL PARAMENT. TARJES DE VIDRE FORMADES
PER VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES INCOLORES DE
4+4 MM DE GRUIX, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
MANUAL NIVELL A, UNIDES AMB BUTIRAL TRANSPARENT, COL·LOCAT
AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA. BASTIMENT FORMAT PER PECES
DE FUSTA DE PI AMB ACABAT DM PER LA PART VISTA, INCLÒS
GUARNITS NECESSARIS AMB TAULER DE DM HIDRÓFUG DE 5MM ACABATS
A LA CARA VISTA I ALS CANTELLS AMB LAMINAT ESTRATIFICAT
POSTFORMAT HPL. INCLOU: PANY EMBUTIT (SERIE 2030), CILINDRE(SISTEMA
TE-6 DE PERFIL EUROPEU), RECARG PER A MESTREJAMENT DE CILINDRES
PER GRUPS I AMB CLAU GRAN MESTRA, JOC DE MANETES D'ACER
INOXIDABLE AISI 304 (TIPUS SENA) AMB PLACA QUADRADA DE
180X180MM, I TOPALL, TOT DE LA CASA TESA.

FUSTERIA INTERIOR DE UNA FULLA BATENT PER A ARMARI
ENCASTAT DE 40 MM DE GRUIX, AMB ESTRUCTURA INTERIOR
D'ENLLATAT (30X30MM/C30CM) DE FUSTA DE PI, AMB LLATES
FIXADES MECÀNICAMENT I ACABADA EXTERIORMENT A LES DUES
CARES AMB TAULER DM HIDRÓFUG DE 5MM DE GRUIX, ACABAT
A LA CARA VISTA I ALS CANTELLS AMB LAMINAT ESTRATIFICAT
POSTFORMAT HPL, COL.LOCAT ADHERIT SOBRE L'ENLLATAT (INCLÓS
CANTEJATS LATERALS) I AMB EL PERFIL DE LA PORTA RETALLAT
PER A GARANTIR QUE LA PORTA UN COP TANCADA QUEDI
ENRASADA AMB EL PARAMENT. BASTIMENT FORMAT PER PECES
DE FUSTA DE PI AMB ACABAT DM PER LA PART VISTA, INCLÒS
GUARNITS NECESSARIS AMB TAULER DE DM HIDRÓFUG DE 5MM
ACABATS A LA CARA VISTA INCLOU: PANY EMBUTIT,
CILINDRE (SISTEMA TE-6 DE PERFIL EUROPEU).
TOT DE LA CASA TESA.
ELEMENT TOTALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS DE FUSTERIA
I COL·LOCAT.
2 UNITATS

ELEMENT TOTALMENT ACABAT SEGONS PLÀNOLS DE FUSTERIA I COL·LOCAT.
5 UNITATS

FA_01
F_10

F_10

F_10

FA_01
F_10
F_10

EDIFICI TECNOCAMPUS pb
Fusteria Fusta
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA PLANTA PRIMERA DE L’EDIFICI EL RENGLE
(TCM6) PER AL SEU ÚS COM A AULARI I ESPAIS PER A OFICINES I PER A L’ADEQUACIÓ
DE DIFERENTS ESPAIS DEL TCM1.
Exp. núm. 124/2018

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
avinguda Ernest Lluch, 32 08302 Mataró
Proposta per a l'ampliació de l'aulari del TCM6 i espais d'administracio
Projecte instal·lacions
Memòria
20190125
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Proposta per a l’ampliació de l’aulari del TCM6 i espais d’administració
2019/01/25
Memòria
IN. Índex de la memòria
1. DD. Dades generals
1.1. DD1. Identificació i objecte del projecte
1.1.1. Títol del projecte
1.1.2. Objecte de l’encàrrec
1.1.3. Situació
1.2. DD2. Agents del projecte
1.2.1. Promotor
1.2.2. Projectista
1.3. DD3. Relació de documents complementaris, projectes parcials
2. MD. Memòria descriptiva
2.1. MD1. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
2.1.1. Antecedents
2.1.2. Condicionants de partida
2.1.3. Marc legal
2.2. MD2. Descripció del projecte
2.2.1. Descripció general de l’edifici
2.2.2. Descripció de les obres incloent-hi els mitjans auxiliars
2.2.3. Descripció de la zona afectada
2.2.4. Classificació de l’activitat a desenvolupar segons la Llei de prevenció i control ambiental
2.3. MD3. Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici
2.3.1. Climatització i ventilació
2.3.2. Electricitat
2.3.3. Protecció contra incendis
2.4. MD4. Descripció dels sistemes que composen l’edifici
2.4.1. Climatització
2.4.2. Electricitat
2.4.3. Control
2.4.4. Contra incendis
2.4.5. Fontaneria
2.4.6. Equipament sanitari
2.4.7. Sanejament
2.4.8. Audiovisuals
2.4.9. Veu i dades
2.4.10.
Control d’accés
2.4.11.
Intrusió
3. PR. Resum pressupost
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Proposta per a l’ampliació de l’aulari del TCM6 i espais d’administració
2019/01/25

En canvi la majoria d’espais tancats tenen únicament els fan-coils de climatització i el quadre de potencia
elèctrica.
També estan instal·lats els circuits hidràulics i els equips centralitzats de ventilació amb recuperació de
calor que alimenten els fan-coils i el cablejat que dona servei als esmentats quadres.

Memòria

2.1.2. Condicionants de partida

1.
DD. Dades generals
1.1.
DD1. Identificació i objecte del projecte
1.1.1. Títol del projecte
Proposta per a l’ampliació de l’aulari del TCM6 i espais d’administració

1.1.2. Objecte de l’encàrrec
Projectar la reforma de les instal·lacions de l’ampliació de l’aulari del TCM6 i espais d’administració que
promou la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.
Concretament inclou les instal·lacions següents:
 Climatització
 Ventilació
 Electricitat
 Protecció contra incendis i seguretat
 Veu i dades
 Fontaneria
 Sanejament
El disseny de les instal·lacions es coordina amb el projecte d’arquitectura desenvolupat per un altre
projectista.

1.1.3. Situació
Avinguda Ernest Lluch, 32
08302
Mataró

1.2.
DD2. Agents del projecte
1.2.1. Promotor

2.1.3. Marc legal
La reforma de les instal·lacions interiors no afecta al compliment de la normativa urbanística.
Pel que fa a les normatives d’edificació el projecte compleix aquelles que afecten al disseny de les
instal·lacions interiors.
També compleix les normatives de seguretat de les instal·lacions.

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
CIF G64360282
Avinguda Ernest Lluch, 32 08302 Mataró

1.2.2. Projectista

2.2.
MD2. Descripció del projecte
2.2.1. Descripció general de l’edifici

Quadrant (carbonell dalmases i cia, SRC)
CIF C62355623
Autor:
Jaume Balañá Lladó
DNI 78083549K
enginyer industrial col·legiat 11110
carrer Doctor Murillo, 3 08172 Sant Cugat del Vallés
936755559
jbalanya@quadrant12.com

1.3.

La zona d’intervenció es circumscriu a una part de la planta primera del TCM6 i una petita part de la
planta baixa del TCM1.
També s’afectarà altres espais del TCM6:
· aula gimnàs de planta baixa, per a les noves preses d’aire
· zones de planta baixa, per als desaigües dels nous aseos de planta primera
· despatxos de professors de la mateixa planta primera, per accedir al quadre elèctric de planta i central
d’incendis i passar cablejat pel fals sostre
· banys de la zona de professor de la planta primera, per accedir a la tuberia d’aigua freda i alimentar els
nous aseos
· sala tècnica, per implantar nous climatitzadors

DD3. Relació de documents complementaris, projectes parcials
No n’hi ha.

2.2.2. Descripció de les obres incloent-hi els mitjans auxiliars

2.
MD. Memòria descriptiva
2.1.
MD1. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
2.1.1. Antecedents

El muntatge de les instal·lacions es farà des de les mateixes zones indicades en el punt anterior utilitzant
escales de ma o bastides mòbils de poca alçada.
La intervenció en l’aula gimnàs de planta baixa requerirà elements de treball a més altura.

La zona d’intervenció actualment està formada per espais tancats organitzats al voltant d’un passadís que
comunica amb els dos accessos a la zona.
El passadís i alguns dels espais tenen les instal·lacions completament acabades.
tcEm

Una de les premisses del projecte es reaprofitar el màxim d’elements existents. Això en la majoria de
casos obligarà a desmuntar-los, guardar-los i tornar-los a col·locar en la seva nova posició. Els que no
canvien de posició caldrà protegir-los durant la fase de desmuntatge i fins a la seva nova posada en
servei.
En aquest sentit es mencionen, sense ànim de ser una llista exhaustiva:
· recuperadors de calor del sistema de ventilació (tots)
· fan-coils de climatització (tots)
· mòduls de control i elements de camp dels fan-coils (tots)
· subquadres dels espais tancats (6ut)
· megafonia zona passadís
· càmeres, detectors de presència i panys del sistema de control d’accés
· detecció d’incendis
· extintors i senyalitzacio
L’altra premissa és que els nous equips han de ser compatibles amb els existents a l’edifici, i dintre del
possible, amb requeriments de reparació i manteniment idèntics.
En aquest sentit es mencionen, sense ànim de ser una llista exhaustiva:
· control climatització i gestió de potència elèctrica, Schneider LONWORKS
· control d’accés, Ignita
· intrusió; Alliance VER 8300.01
· detecció d’incendis, Schnerider
· megafonia,Optimus
· CCTV, Pelco

xstecnoc
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2.2.3. Descripció de la zona afectada
El projecte arquitectònic manté el passadís general, reconverteix sis dels espais tancats en aules i la resta
en una zona administrativa diàfana en la que s’hi integren alguns despatxos i sales tancats. També hi ha
una sala de descans i uns banys nous.

El següent croquis mostra la distribució d’espais i codificació dels espais del TCM6 que s’ha utilitzat en el
projecte d’instal·lacions.

local
ref

edif

Pl

us

sup
m2

La següent taula mostra el nom assignat en aquest projecte a cada espai i la seva superfície.

1

TCM6 1

passadis

89,9

2

TCM6 1

passadis

64,9

3

TCM6 1

aula

42,9

4

TCM6 1

aula

98,2

5

TCM6 1

aula

96,0

6

TCM6 1

aula

76,4

7

TCM6 1

aula

99,7

8

TCM6 1

sala menjador

42,2

9

TCM6 1

sala diafana

10

TCM6 1

oficina

17,7

11

TCM6 1

sala reunions

23,2

12

TCM6 1

sala reunions

23,1

13

TCM6 1

sala reunions

13,4

14

TCM6 1

despatx

14,2

384,6

15

TCM6 1

despatx

9,9

16

TCM6 1

sala reunions

9,9

17

TCM6 1

despatx

10,1

18

TCM6 1

despatx

10,1

19

TCM6 1

despatx

10,1

20

TCM6 1

despatx

10,1

21

TCM6 1

sala

8,4

22

TCM6 1

aula

36,7

23

TCM1 B

aula

69,4

24

TCM1 B

aula

73,0

25

TCM1 B

aula

97,0

26

TCM1 B

sala reunions

30,1

total projecte

1461,0

2.2.4. Classificació de l’activitat a desenvolupar segons la Llei de prevenció i control ambiental
L’activitat docent es classifica en l’epígraf 12.48 de l’annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats.
La superfície del TCM6 és superior a 2000m2, per tant es classifica dins de l’epígraf 1 de l’Annex I de la
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.
Donat que la necessitat de la reforma objecte d’aquest projecte respon a una modificació de les
característiques de l’ús de la zona, el promotor haurà de justificar les condicions d’incidència ambiental
davant de l’administració municipal i les de protecció contra incendis davant de l’administració de la
Generalitat.

2.3.
2.3.1.

MD3. Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici
Climatització i ventilació
CTE DB HE2. Rendimiento de las instalaciones tèrmicas. Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios, RITE.
Ordenança de soroll i vibracions de Mataró.

2.3.2.

Electricitat
Reglamento electrotecnico para baja tension

tcEm
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CTE DB HE3. Eficiencia energètica de las instalaciones de iluminacion
CTE DB SUA4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada

2.3.3.

Protecció contra incendis
CTE DB SI4. Instalaciones de protección contra incendios
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

2.4.
2.4.1.

MD4. Descripció dels sistemes que composen l’edifici
Climatització

2.4.1.1. Unitats terminals de tractament d’aire
2.4.1.1.1. Aules
Cada aula amb climatitzador individual de tipus modular amb les següents característiques:
· bateria de fred (8-16ºC)
· bateria de calor (65-50ºC)
· vàlvula de control proporcional 2 vies
· ventiladors d’impulsió i retorn tipus plug-fan amb motor EC
· recuperador rotatiu entàlpic per l’aire de ventilació
· joc de comportes per ventilació, recirculació i free-cooling
· filtres G4+F6 a l’entrada d’aire exterior, F8 a la línia d’impulsió i F6 a la línia de retorn
Els climatitzadors es situaran a la sala tècnica on actualment hi ha els climatitzadors de les aules de
planta baixa.
2.4.1.1.2. Oficina diàfana
Fan-coils de conductes amb les següents característiques:
· bateria de fred (8-16ºC)
· bateria de calor (65-50ºC)
· vàlvula de control proporcional 2 vies
· ventilador de tres velocitats
· filtre qualitat a definir
Es reaprofiten 4 unitats Servoclima CHI-15 existents, afegint atenuadors acústics a la impulsió i retorn
per millorar les prestacions acústiques.
Els fan-coils es situaran a sobre del passadís que separa de les oficines de façana, dins de fals sostre
registrable.
2.4.1.1.3. Oficines tancades de façana
La mateixa solució que a l’oficina diàfana. Amb un equip per cada oficina. I situat en el mateix fals sostre
que els fan-coils de la zona diàfana.
Es reaprofiten les unitats Servoclima CHI existents (2 unitats de les CHI15 i 1 unitat de les CH10).
Els altres dos despatxos amb equips nous, ja que els la potència dels existents disponibles és excessiva.
2.4.1.1.4. Oficines tancades interiors
La mateixa solució però amb el fan-coil dins del fals sostre del propi despatx, registrable des de l’interior
del despatx.
Els 6 fan-coils han de ser nous (ja s’han esgotat els CHI10 existents, els que queden són els CHI15 que
son massa potents i sorollosos).
2.4.1.1.5. Menjador (8) i sala descans (21)
Aprofitem els cassets existents K9 (simple) i K45 (doble).
2.4.1.2. Unitats de ventilació
2.4.1.2.1. Aules
Les mateixes unitats de tractament d’aire s’encarreguen de la ventilació.
L’aire de ventilació s’agafa de la façana que dona a la rampa interior de l’edifici i es canalitza pel sostre
del gimnàs de planta baixa fins a la sala tècnica.
S’intercal·len atenuadors acústics entre la els climatitzadors i les reixes de presa d’aire i comportes
tallafoc en el pas a l’interior de la sala tècnica.
2.4.1.2.2. Oficines
Tant l’oficina diàfana com les oficines tancades es ventilen mitjançant recuperadors ocults al fals sostre.
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L’aire de ventilació es porta fins al retorn dels fan-coils que s’encarreguen de distribuir-lo.
S’aprofiten les 3 unitats Airlan AIR-H existents incorporant atenuadors acústics a la impulsió i retorn i
tancant l’equip per evitar el soroll radiat. També s’aprofiten les obertures de presa i expulsió d’aire de la
façana interior.
Les oficines tancades s’equiparan amb comportes motoritzades tot-res i comportes d’equilibrat de cabal.
2.4.1.2.3. Banys
L’aire d’extracció es porta fins a la sala tècnica on es situa un nou ventilador tubular. Aquesta instal·lació
segueix el recorregut de les extraccions existents.
2.4.1.3. Conductes d’aire
2.4.1.3.1. Aules
Conductes de fibra amb revestiment interior d’alta absorció acústica.
Els conductes de les 4 aules interiors es fan passar a tocar i resseguint la façana interior de l’edifici.
Els de les 2 aules de façana principal resseguint l’envà de separació amb la zona d’oficines existent a
planta primera.
2.4.1.3.2. Oficina diàfana
Conductes d’acer galvanitzat lacat color RAL a definir per la DF, de secció circular amb aïllament tèrmic
interior.
Conductes paral·lels i amb traçat perpendicular a la façana principal de l’edifici.
2.4.1.3.3. Oficines tancades
Conductes de fibra amb revestiment interior d’alta absorció acústica.
2.4.1.3.4. Banys
Conducte d’acer galvanitzat de secció circular.
2.4.1.4. Elements de difusió aire de climatització
2.4.1.4.1. Aules
Impulsió amb difusors rotacionals situats al sostre i reixes de lames horitzontals situats a prop del
paviment i encastades en el calaixos de retorn.
2.4.1.4.2. Oficina diàfana
Reixes d’acer galvanitzades lacades RAL segons DF integrades en el mateix conducte circular d’impulsió.
Elements de retorn iguals que a les aules.
2.4.1.4.3. Oficines tancades façana
A les oficines de façana difusor lineal de ranura muntat paral·lel a la façana.
El retorn igual que les aules, excepte despatxos (13 i 14) que tenen la reixeta al fals sostre.
2.4.1.4.4. Oficines tancades interior
Impulsió i retorn mitjançant difusor lineal de ranura.
2.4.1.5. Elements de difusió aire de ventilació
2.4.1.5.1. Aules
La ventilació es fa pels mateixos elements que la climatització.
2.4.1.5.2. Oficina diàfana
L’aportació d’aire de ventilació es fa pels mateixos elements que la climatització.
L’extracció es fa des de una reixa general per tot l’àmbit.
2.4.1.5.3. Oficines tancades
L’aportació d’aire es fa pels mateixos elements que la climatització.
L’extracció s’aprofita una part dels elements de retorn.
2.4.1.5.4. Banys
Boques d’extracció circulars de cabal regulable.
2.4.1.6. Circuit hidràulic
Instal·lació a quatre tubs i de cabal variable, connectada al punt de subministre del Tubverd situat en local
tècnic al final dels banys existents.
El circuit hidràulic es fa completament nou, tot i que en fase desmuntatge es valorarà si es pot reaprofitar
la valvuleria (tall, equilibrat, filtres, etc...)
Les connexions a totes les unitats terminals amb maniguets antivibratoris, vàlvula de tall, vàlvula equilibrat
i filtre.

Tuberia de polipropilè copolímer PPR amb aïllament tèrmic d’escuma de poliuretà.
2.4.1.7. Acústica
El sistema de climatització afecta acústicament a l’edifici per partida doble.
D’una banda els punts de presa i expulsió d’aire per façana provoquen una immissió acústica exterior en
els edificis veïns i en els espais del propi edifici.
Per altra, el soroll dels ventiladors transmès a través de la xarxa de conductes i el soroll aerodinàmic dels
elements de difusió d’aire provoca una immissió interior en els espais climatitzats.
El projecte minimitza aquestes afectacions de diverses maneres.
2.4.1.7.1. Aules
S’intercal·len atenuadors acústics entre les reixes de presa i expulsió d’aire de ventilació situades a la
zona del gimnàs de planta baixa i els conductes que porten l’aire fins a la sala tècnica.
Pel que fa al soroll transmès cap a les aules, queda esmorteïda per l’absorció acústica del conducte de
fibra de vidre, aquesta absorció es veu afavorida per la llargada considerable dels conductes i els canvis
de direcció del seu traçat.
2.4.1.7.2. Oficines
S’intercal·len atenuadors acústics entre les boques dels fan-coils i els elements de difusió d’aire.
Igualment amb els recuperadors de calor de l’aire de ventilació, aquests equips, a més a més
s’encapsulen dins un tancament acústic per esmorteir el seu soroll radiant.

2.4.2. Electricitat
2.4.2.1. Quadres i línies
2.4.2.1.1. Aules
Es reconverteixen 6 dels subquadres de sala existents en subquadres d’aula. Això permet aprofitar els
propis subquadres, les seves proteccions, el cablejat que els alimenta i les proteccions d’aquest cablejat
situades al quadre general de planta.
Tanmateix caldrà redistribuir les proteccions dins dels subquadres per adaptar-les a la nova funcionalitat.
A més a més en l’espai disponible s’afegeix una entrada de línia de SAI i dues sortides per equips
audiovisuals i endolls.
Totes les proteccions amb contactors per desconnexió remota.
2.4.2.1.2. Sala tècnica
Nou subquadre situat a la mateixa sala tècnica per alimentar els 6 climatitzadors de les noves aules, el
subquadre penjaria del quadre general de planta. En el que s’hauria d’afegir la protecció del cable
corresponent.
2.4.2.1.3. Oficina diàfana i oficines tancades
Nou subquadre de la zona d’oficines, situat prop de l’escala d’evacuació i nucli de banys. Alimentat des
de quadre general de planta. I donant servei als endolls convencionals i enllumenat de la zona.
Nou SAI i subquadre de SAI alimentats des de el nou subquadre d’oficines. Donant servei als endolls
“vermells”, al nou rack de dades i a l’entrada de SAI de les aules.
Els fan-coils, recuperadors de ventilació continuen alimentats pel quadre general de planta, aprofitant les
proteccions i cablejat existent (cal recollir provisionalment el cablejat dels fan-coils que canvien de lloc).
2.4.2.2. Cablejat
Cable lliure d’halogens i de baixa emissió de fums, escaient per instal·lacions en locals de pública
concurrència.
2.4.2.3. Canalitzacions
Per facilitar la integració amb els conductes i tuberies de clima es proposa desmuntar tota la safata
situada dins de la zona d’actuació, guardar-la i tornar-la a muntar.
A la zona d’oficines el cablejat de les preses de corrent anirà pel terra tècnic. Donat que l’espai disponible
en aquest terra tècnic és molt reduït, no es podran posar safates. Els cables es muntaran superficialment,
embridats sobre guies metàl·liques disposades transversalment al traçat dels cables i subjectades
directament al forjat.
En la connexió als mecanismes es deixarà “coca” suficient (2m mínim) per permetre moure els
mecanismes sense necessitat de fer empalmes al cable.
2.4.2.4. Endolls
En general els endolls s’alimenten del subministre normal, però les caixes de les taules tindran la meitat
d’endolls alimentats per línia de SAI.
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2.4.2.4.1. Aules
Grups endolls encastats a les parets laterals, caixa amb 4 endolls a la taula del professor, 2 endoll en
caixa empotrada antivandalica per fila de cadires, a la paret del final de l’aula 3 caixes amb 4 endolls, 4
grups de dos endolls encastats darrera de la taula del professor. 4 endolls al sostre, al costat del
projector.
2.4.2.4.2. Oficina diàfana
Grups d’endolls perimetrals, caixa amb dos endolls encastada a terra tècnic per cada taula (la taula va
electrificada i disposa dels endolls necessaris).
2.4.2.4.3. Oficina tancada
2 endolls perimetrals, caixa encastada al terra tècnic amb 2 endolls per la taula de treball i un altra caixa
amb 4 endolls a la taula de reunions.
2.4.2.4.4. Sales de reunions
Caixa encastada en terra tècnic amb 4 endolls per taula. 4 endolls a la paret al costat de les connexions
audiovisuals. 4 endolls al sostre, al costat del projector.
2.4.2.4.5. Office
Endolls encastat a les parets perimetrals i a la zona preparació aliments.
2.4.2.5. Il·luminació
2.4.2.5.1. Aules
Lluminàries tipus 60x60 LED per a encastar-se a fals sostre modular per a la il·luminació general.
Lluminàries lineals tipus LED encastades a fals sostre per a la il·luminació de la pissarra.
Tres enceses d’il·luminació general i una per a la il·luminació de la pissarra, totes mitjançant interruptors
manuals.
Les lluminàries més pròximes a les finestres amb balast regulable per reducció de flux en cas de disposar
de llum natural.
3 lluminaries amb doble alimentació commutada en quadre elèctric per funcionar com a llum permanent
de sereno quant la resta estan apagades des de control central.
2.4.2.5.2. Oficina diàfana
Lluminàries lineals tipus LED suspeses per a la il·luminació de les taules de treball i/o reunions.
Lluminàries decoratives puntuals suspeses en el la zona perimetral.
Accionament centralitzat de l’edifici mitjançant contactors al quadre elèctric de la planta.
2.4.2.5.3. Oficines tancades
Lluminàries lineals tipus LED suspeses per a la il·luminació de les taules de treball i/o reunions.
Accionament mitjançant interruptors manuals.
2.4.2.5.4. Passadissos
Lluminàries lineals tipus LED encastades a fals sostre per a la il·luminació general.
Accionament centralitzat de l’edifici mitjançant contactors al quadre elèctric de la planta.
2.4.2.5.5. Banys
Lluminàries tipus downlight LED encastades a falsos sostres.
Detectors de presencia funcionant com interruptors de presencia amb apagada temporitzada regulable.

2.4.3. Control
2.4.3.1. Estructura general
Es preveu controlar de manera centralitzada e integrada el sistema de climatització i les enceses
d’enllumenat.
2.4.3.2. Climatització
Per a la climatització es plantegen mòduls de control individuals per cada unitat terminal de tractament
d’aire (climatitzadors, fan-coils i recuperadors de calor), integrats en el sistema de gestió centralitzada
existent.
Cablejat BUS de comunicació entre tots els mòduls de control.
El protocol de comunicació serà lonworks, el mateix que utilitza actualment tot el Tecnocampus.
2.4.3.2.1. Reaprofitament
Es reaprofiten els 18 mòduls de control i elements de camp dels fan-coils existents. Únicament seran
nous els dels climatitzadors de les aules y del recuperador de calor de la ventilació dels despatxos
tancats.

2.4.3.2.2. Aules
Cada aula té el seu propi climatitzador que s’encarrega de la climatització i ventilació.
Els mòduls de tots els climatitzadors i altres elements de control que puguin anar en carril DIN s’agrupen
en un únic armari metàl·lic de muntatge mural situat dins de la sala tècnica.
Els elements de camp/funcions per cada climatitzador són els següents:
· 2 vàlvules de dues vies amb actuador proporcional (fred i calor)
· accionament per senyal 0-10V per 2 ventiladors
· accionament contactor de potència en quadre elèctric per on/off recuperador rotatiu
· 3 motoritzacions de comporta aire amb accionament per senyal 0-10V
· 2 pressotats per filtres línia impulsió, conjunt G4+M6 i F8
· 1 pressostat per filtres línia de retorn G4+M6
· sonda de temperatura d’aire de retorn
· sonda de humitat relativa d’aire de retorn
· sonda de temperatura d’aire d’impulsió
· comanament d’aula per fixar temperatura de consigna, el cabal de ventilació (3 punts) i el paro/marxa,
aquest comanament només pot ser manipulat pels professors, per tant necessitarà un sistema d’accés o
activació mitjançant targeta
Les lectures de temperatura i humitat relativa exterior es suposa que es podran agafar de les sondes
existents de la instal·lació actual.
2.4.3.2.3. Recuperador de calor aire de ventilació oficina diafana
Un únic recuperador dona servei a tota la zona diàfana. Aquest equip funciona tot/res, s’aprofita alguna
sortida lliure d’un dels mòduls de control de la instal·lació per fer aquesta funció.
L’accionament d’aquesta funció s’executarà des de la pantalla d’un dels ordinadors de la zona.
2.4.3.2.4. Fan-coils
L’oficina diàfana es climatitza amb quatre fan-coils. Cadascun amb el seu propi mòdul de control, situat en
caixa emmotllada col·locada al costat del fan-coil.
Els elements de camp/funcions de cada fan-coil són:
· 2 vàlvules de dues vies amb actuador proporcional (fred i calor)
· accionament 3 velocitats del ventilador
· sonda de temperatura de retorn o ambient (segons el cas)
La temperatura de consigna i paro/marxa es fixa des de l’ordinador que també controla el funcionament
del recuperador.
2.4.3.2.5. Recuperador de calor aire de ventilació oficines tancades
Un únic recuperador de calor dona servei a tots els despatxos tancats, ajustant el cabal a l’ús de les
sales. Quant la sala està desocupada es tanca la comporta i el recuperador automàticament redueix el
cabal del sistema.
Es preveu un mòdul de control nou, situat en caixa emmotllada col·locada al costat del recuperador.
Els elements de camp/funcions pel recuperador són:
· senyal 0-10V per 2 ventiladors
· 4 sondes de pressió diferencial
· paro/marxa de l’equip
El paro marxa es controla des de l’ordinador esmentat anteriorment.
2.4.3.2.6. Fan-coil oficines tancades
Cada oficina disposa del seu propi fan-coil i comportes tot/res en els conductes d’entrada i sortida d’aire
de ventilació.
Cada oficina tindrà el seu propi mòdul de control situat en caixa emmotllada col·locada al costat del fancoil.
Els elements de camp/funcions pel recuperador són:
· 2 vàlvules de dues vies amb actuador proporcional (fred i calor)
· accionament 3 velocitats del ventilador
· 3 comportes d’aire amb accionament tot/res
· sonda de temperatura d’aire de retorn
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· comanament de despatx per fixar temperatura de consigna, paro-marxa fan-coil, paro-marxa ventilació
2.4.3.3. Enllumenat
2.4.3.3.1. Aules
Totes les línies amb contactor de maniobra per desconnexió remota.
3 lluminaries amb doble alimentació commutada en quadre elèctric per funcionar com a llum permanent
de sereno quant la resta estan apagades des de control central.
2.4.3.3.2. Oficina diàfana
Accionament centralitzat de l’edifici mitjançant contactors al quadre elèctric de la planta.
2.4.3.3.3. Passadissos
Accionament centralitzat de l’edifici mitjançant contactors al quadre elèctric de la planta.

2.4.4. Contra incendis
2.4.4.1. Detecció automàtica
Detectors d’incendis analògics de tipus òptic.
Es preveu dos nivells (altures) de detecció automàtica. La inferior muntada sota del fals sostre i la
superior directament sota el forjat de sostre de la planta primera.
S’aprofitaran tots els detectors existents i s’afegiran els nous que facin falta.
Es connectaran a la central d’incendis situada dins de la zona de professors de la mateixa planta.
2.4.4.2. Detecció manual
S’aprofiten els polsadors existents, en la posició existent.
2.4.4.3. Alarma
S’aprofiten les sirenes d’alarma existents, en la posició existent.
2.4.4.4. Extintors
De pols 21A-113B de 6kg i de CO2 de 5kg prop dels quadres elèctrics.
S’aprofiten els existents reubicats segons projecte. S’afegeixen els que fan falta per protegir la nova
distribució.
2.4.4.5. Boques d’incendi
S’instal·len boques d’incendi de 25mm de diàmetre prop dels accessos principals a la zona d’intervenció.
Les noves boques es connecten a la xarxa de BIEs existent a l’edifici.
2.4.4.6. Senyalització
S’aprofiten els rètols fotolluminiscents existents, tant per als elements d’extinció com pels d’ evacuació.

2.4.5. Fontaneria
Xarxa de distribució d’aigua potable per als rentamans e inodors dels nous aseos.
La nova xarxa de distribució es connecta a la xarxa existent dels banys que hi ha al costat.
Cada bany (homes i dones) amb clau de pas general i cada aparell sanitari amb clau de pas d’escaire.
Tuberia de popipropile copolímer PPR amb aïllament tèrmic contra condensacions mitjançant coquilla de
poliuretà.
Aixetes per aigua freda d’accionament mitjançant polsador manual temporitza, per muntar sobre taulell

2.4.6. Equipament sanitari
Pica circular per muntar sota taulell.
Inodor amb cistern de dobre descarrega.

2.4.7. Sanejament
Sifons metàl·lics cromats per a les piques circulars per muntatge vist.
Tuberia de PVC per a la recollida de les aigües residuals, els rentamans amb tuberia encastada, en els
inodors amb tuberia suspesa pel sostre de planta baixa.
Connexió al baixant fecal més pròxim.
Xarxa de condensats dels fan-coils i climatitzadors fins al baixant pluvial més proper.

2.4.8. Audiovisuals
2.4.8.1. Imatge
2.4.8.1.1. Aules

3 connexions LAN des de PC del professor fins al projector (equips no inclosos), amb connectors femella
a les dues bandes, amb caixa de superfície al sostre y encastades a la paret. Cables certificats categoria
6 o superior.
Instal·lacións de motorització per accionament de cortines i pantalla de projecció, formada per interruptors
amb doble tecla (puja – baixa) situats darrera la taula del professor, canalització i cablejat des de
interruptors fins equip (no s’incloeun els motors ni les cortines ni la pantalla).
Les línies elèctriques de motorització no poden penjar de la mateixa fase que les del projector.
2.4.8.1.2. Sales de reunions
La mateixa solució que a les aules més preses de HDMI, VGA, USB i RCA.
2.4.8.2. So
2.4.8.2.1. Aules
Amplificador en armari rack suspès del sostre, altaveus distribuïts pel sostre, mecanisme d’entrada mini
JACK Stereo 3.5mm i micròfon XLS encastast a la paret al darrera de la taula del professor.
2 cables d’audio des del projector fins a la taula del professor amb JACK Stereo de 6.5mm, amb
connectors femella a les dues bandes, caixa de superfície al sostre i encastades a la paret.
En cas d’alarma d’incendi el missatge d’alarma es reprodueix pel sistema de megafonia de totes les aules
amb prioritat sobre el que s’estigui reproduint en aquell moment.
2.4.8.2.2. Sales de reunions
La mateixa solució que a les aules més preses de HDMI, VGA, USB i RCA.
2.4.8.2.3. Passadis i zona diàfana
Altaveus distribuïts pel fals sostre.
Connectats al sistema de megafonia general de l’edifici.

2.4.9. Veu i dades

2.4.9.1.

2.4.9.2.

2.4.9.3.

2.4.9.4.
2.4.9.5.

El projecte no inclou la electrònica de xarxa. Inclou el rack, patchpanels, cablejat categoria 6 o superior,
preses RJ45.
Wifi
Tots els punts wifi s’alimentan amb dos punts de xarxa.
S’alimenten amb dos punts de xarxa els punts d’accés wifi de les aules, oficina diàfana, menjador office i
passadissos. Número de punts d’accés de cada zona segons plànols.
Punts de treball
S’alimenten amb dos punts de xarxa, tots els punts de treball de les oficines, la taules del professor de
cada aula, els projectors de aules i els projectors o TV de les sales de reunions.
Canalitzacions
A la zona d’oficines el cablejat de dades es canalitza pel terra tècnic, igual que el descrit pels endolls.
També s’ha de deixar una coca de cable mínima de 2m per cada punt de treball.
Els punts d’aquesta zona situats al sostre (wifi, projector) canalitzats amb safata metal·lica situada al
sostre. Igualment pel cablejat dels punts situats fora de la zona amb terra tècnic.
Cablejat
UTP categoria 6 o superior.
Certificació
El projecte contempla la certificació de la xarxa per categoria 6.

2.4.10.Control d’accés
Els elements de control s’integren en el sistema existent marca Ignita.
Actualment hi ha un tancament electrònic a la porta d’accés a tot l’àmbit des de escala oberta interior.
El projecte preveu desplaçar aquest tancament a la porta d’accés a la zona d’oficina diàfana des del
passadís de les aules i afegir un altre tancament a l’accés a la mateixa zona des de escala d’emergència.
També s’afegeix un tancament electrònic a la porta d’accés a la sala menjador.

2.4.11.Intrusió
Els elements del sistema d’intrusió s’integren en el sistema existent marca Alliance i Pelco.
Actualment hi ha càmeres de CCTV i detectors de presencia de tipus volumètric als dos accessos a
l’àmbit d’actuació, també hi ha detectors de les mateixes característiques distribuïts al llarg del passadís.
Es mantenen els elements existents, en la posició actual tot i que serà necessari enretirar-los i tornar-los
a muntar posteriorment.
tcEm

xstecnoc
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S’afegeixen càmeres de CCTV en el punts amb control d’accés i detectors volumètrics a la zona d’oficines
diàfanes.

3.

PR. Resum pressupost
El pressupost d’execució per contracte de les instal·lacions de la proposta per a l’ampliació de l’aulari del
TCM6 i espais d’administració és de cinc-cents noranta-nou mil vuit-cents quaranta-nou euros amb dos
cèntims (599.849.02€).
Sant Cugat del Vallés, 2019-01-25

Jaume Balañá Lladó
enginyer industrial col·legiat 11110

www.quadrant12.com
derzu@quadrant12.com
T-34 936745559
F-34 935897628
Dr. Murillo 3 · 08172 St Cugat
(Barcelona) Espanya

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
avinguda Ernest Lluch, 32 08302 Mataró
Proposta per a l'ampliació de l'aulari del TCM6 i espais d'administracio
Projecte instal·lacions
Pressupost
20190125

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

Tecnocampus Mataró
CÓDIGO

RESUMEN

Tecnocampus Mataró
CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 1.3 FASE IV

CÓDIGO

RESUMEN

3105

ud Ref. SQ sala tècnica TCM1

SUBCAPÍTULO 1.1.5 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS
APARTADO 1.1.5.8 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
SUBAPARTADO 1.1.5.8.2 Quadres i Equips
3101

ud Ref. Qplanta1 Quadre general de planta 1

1.000

292.71

292.71

ud Ref. SQ sala tècnica TCM6

Ref.SQ sala tècnica TCM6. Quadre sala tècnia per als nous climatitzadors, de
característiques i funcionalitat segons esquema elèctric, amb núm de línies d'intensitat, nombre de fases i proteccions d'acord amb aquest, incloent cablejat,
borns, barres, troquelats i elements de fixació de mecanismes i 20% d'espai
per servei.
Subministrament i muntatge de:
· Doble embarrat de distribució de potència per a subministrament normal i socorrs per a les intensitats de càlcul indicades en l'esquema
· 1ut. Protector de sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat;
intensitat nominal 63A, tetrapolar (3P + N), PIA corba C; poder de tall segons
UNE-EN 60.898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 1 kA, muntat en perfil
DIN
· 6ut. Interruptor diferencial tipus AC, 4P, 40A, 300mA
· 1ut. Interruptor diferencial tipus AC, 2P, 25A, 30mA
· 1ut. Interruptor automatic magnetotermic 2P, 25A, curva C, 6/10KA
· 6ut. Interruptor automatic magnetotermic 2P, 10A, curva C, 6/10KA
· 11ut. Interruptor magnetotèrmic guardamotor 4P, camp de regulació de 4 a 6,3A
· 1ut. Interruptor magnetotèrmic guardamotor 4P, camp de regulació de 6,3 a
10A
· Central de mesura digital amb display i elements necessaris per a transmissió remota de dades
· Analitzador digital de la xarxa
· Armari metàl·lic superficial, de peu, amb porta opaca i capacitat per a tots els
mecanismes, accessoris i espai de reserva indicat
· Muntatge, cablejat, connexió, comandament i posada a punt de tots els elements
i línies internes i de distribució
Marca i model: Schneider o equivalent aprovat per DF

EGC5RC05

u

1.000

3,010.12

3,010.12

1.000

5,499.88

Sistema d'alimentació ininterrompuda 20 kVA

Marca / Model: SOCOMEC / Masterys Green Power 2.0

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.8.2 Quadres i Equips......................
SUBAPARTADO 1.1.5.8.3 Canalitzacions i línies principals
EG2DD8F3
3,918.24

m

5,499.88

21,621.46

Safata per a terra tècnic de 200x35mm

Safata per a terra tècnic de 200mm. Marca i model: Pemsa Rejiband 35x200
Bycro o equivalent aprovat per la DF.

3,918.24

ud Ref. SQ oficines

Ref.SQ oficines. Quadre nova zona administrativa, de característiques i funcionalitat segons esquema elèctric, amb núm de línies d'intensitat, nombre de fases i proteccions d'acord amb aquest, incloent cablejat, borns, barres, troquelats i elements de fixació de mecanismes i 20% d'espai per servei.
Subministrament i muntatge de:
· Doble embarrat de distribució de potència per a subministrament normal i socorrs per a les intensitats de càlcul indicades en l'esquema
· 1ut. Protector de sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat;
intensitat nominal 40A, tetrapolar (3P + N), PIA corba C; poder de tall segons
UNE-EN 60.898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 1 kA, muntat en perfil
DIN
· 1ut. Interruptor diferencial tipus AC, 4P, 25A, 300mA
· 8ut. Interruptor diferencial tipus AC, 2P, 25A, 30mA
· 1ut. Interruptor automatic magnetotermic 4P, 40A, curva C, 6/10KA
· 1ut. Interruptor automatic magnetotermic 2P,25A, curva C, 6/10KA
· 17ut. Interruptor automatic magnetotermic 2P, 16A, curva C, 6/10KA
· 6ut. Contactor 2P 16A
· Central de mesura digital amb display i elements necessaris per a transmissió remota de dades
· Analitzador digital de la xarxa
· Armari metàl·lic superficial, de peu, amb porta opaca i capacitat per a tots els
mecanismes, accessoris i espai de reserva indicat
· Muntatge, cablejat, connexió, comandament i posada a punt de tots els elements
i línies internes i de distribució
Marca i model: Schneider o equivalent aprovat per DF

EG2DD8F4

m

22.000

25.72

565.84

100.000

30.30

3,030.00

85.000

37.08

Safata per a terra tècnic de 100x35mm

Safata per a terra tècnic de 100x35mm. Marca i model: Pemsa Rejiband 35x100
Bycro o equivalent aprovat per la DF.

EG2DD8F2

m

Safata xapa perforada acer galv.calent,60mmx200mm,col.susp/param

Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm,
amb separador, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.8.3 Canalitzacions i línies .............
SUBAPARTADO 1.1.5.8.4 Instal·lació interior
EG312666

m

3,151.80

6,747.64

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

EG312646

1.000
3104

IMPORTE

Sistema d'alimentació ininterrompuda de la marca Socomec de 20 kVA de potencia, trifásic VFI (Online Doble Conversió). Format per: Un rectificador carregador de tecnologia: transistors IGBTs, Reinjecció armónica d'entrada. Factor de potencia>0.99. Ondulador-inversor de tecnologia amb transistors IGBT's. By-pass estatic, by-pass de manteniment y sistema de control a microprocesador.
No penalització de la potència activa entregada pel SAI amb càrregues amb factor de potencia des
de 0,9 inductiu a 0,9 capacitiu.
Conexió LAN integrada per supervisió SAI vía IP.
Rendiment de l'equip fins el 96% en mode VFI (On Line Doble Conversión). Certificat TUV.
Transport fins a obra inclós. Inclou la posada en funcionament

1.000
3103

PRECIO

Ref.SQ sala tècnica TCM1. Quadre sala tècnia per als nous climatitzadors, de
característiques i funcionalitat segons esquema elèctric, amb núm de línies d'intensitat, nombre de fases i proteccions d'acord amb aquest, incloent cablejat,
borns, barres, troquelats i elements de fixació de mecanismes i 20% d'espai
per servei.
Subministrament i muntatge de:
· Doble embarrat de distribució de potència per a subministrament normal i socorrs per a les intensitats de càlcul indicades en l'esquema
· 1ut. Protector de sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat;
intensitat nominal 63A, tetrapolar (3P + N), PIA corba C; poder de tall segons
UNE-EN 60.898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 1 kA, muntat en perfil
DIN
· 3ut. Interruptor diferencial tipus AC, 4P, 40A, 300mA
· 1ut. Interruptor diferencial tipus AC, 2P, 25A, 30mA
· 1ut. Interruptor automatic magnetotermic 2P, 25A, curva C, 6/10KA
· 3ut. Interruptor automatic magnetotermic 2P, 10A, curva C, 6/10KA
· 6ut. Interruptor magnetotèrmic guardamotor 4P, camp de regulació de 4 a 6,3A
· Central de mesura digital amb display i elements necessaris per a transmissió remota de dades
· Analitzador digital de la xarxa
· Armari metàl·lic superficial, de peu, amb porta opaca i capacitat per a tots els
mecanismes, accessoris i espai de reserva indicat
· Muntatge, cablejat, connexió, comandament i posada a punt de tots els elements
i línies internes i de distribució
Marca i model: Schneider o equivalent aprovat per DF

Ref. Qplanta1 Quadre general de planta 1. Aprofitament de proteccions existents
de quadre general de plata 1. Fins i tot reconnexió de les línies elèctriques.
· Muntatge, cablejat, connexió, comandament i posada a punt de tots els elements
i línies internes i de distribució
Només muntatge de proteccions desmuntades existents de:
· 2ut. Interruptor diferencial tipus AC, 4P, 40A, 300mA
· 1ut. Interruptor automàtic magnetotèrmic 4P, 40A, corba C, 6 / 10KA
A més, subministrament i muntatge de:
· 1ut. Interruptor automàtic magnetotèrmic 4P, 63A, corba C, 6 / 10KA
· 1ut. Interruptor automàtic magnetotèrmic 2P, 16A, corba C, 6 / 10KA
Marca i model: Schneider o equivalent aprovat per DF

3102

CANTIDAD

3,955.01

m

6.55

39.30

378.000

3.01

1,137.78

222.000

2.21

490.62

168.000

2.23

374.64

1,587.600

1.60

2,540.16

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

3,955.01

ud Ref. Qaula Quadre aprofitat

Ref. Qaula Quadre aula aprofitat viver. Aprofitament de proteccions existents de quadre general de
plata 1. Fins i tot reconnexió de les línies elèctriques.
· Muntatge, cablejat, connexió, comandament i posada a punt de tots els elements i línies internes i
de distribució
Subministrament i muntatge de:
· 1ut. Seccionador 2P 16A
· 7ut. Contactor 2P 16A
Només muntatge de proteccions desmuntades existents de:
· 4ut. Interruptor diferencial tipus AC, 2P, 40A, 30mA
· 10ut. Interruptor automàtic magnetotèrmic 2P, 16A, corba C, 6 / 10KA
Marca i model: Schneider o equivalent aprovat per DF

6.000
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.canal/safata

EG312636

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

EG312346

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata
9.000

549.50

4,945.50
EG312336

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata

28 de enero de 2019

Página

1

28 de enero de 2019

Página

2

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

Tecnocampus Mataró

Tecnocampus Mataró
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EG312326

m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.canal/safata

CÓDIGO

RESUMEN

EG631155

u

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata

u

1.27

8.41

681.21

EG312667

46.18

92.36

115.55

4,506.45

EGD1US05

104.29

1,147.19

EH21UO10

145.55

EH21UO11

60.000

20.80

1,248.00

31,487.61

u

Xarxa equipotencial en lavabos/nuclis humits format per cable de

u

2.000

16.82

1.000

200.22

33.64

Posada a terra elements metàl·lics

200.22

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.8.5 Xarxa de terres..........................

233.86

TOTAL APARTADO 1.1.5.8 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES ....
APARTADO 1.1.5.9 INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ
SUBAPARTADO 1.1.5.9.1 Enllumenat interior

60,090.57

u

ref. C Llumenera model LAMP FIL LED G2 PRISM SUS 3000

u

11.000

177.04

1,947.44

10.000

205.04

2,050.40

92.000

195.94

18,026.48

20.000

223.94

4,478.80

127.000

79.16

10,053.32

ref. C Llumenera model LAMP FIL LED G2 PRISM SUS 3000 DALI

u

ref B Llumenera model LAMP FIL LED G2 PRISM SUS 4600

47.96

1,870.44

EH21UO13
6.000

8.41

50.46

Caixa terra endoll antivandalisme

u

u

95.28

ref D Llumenera 60X60 model RC132V W60L60

ref D Llumenera 60X60 luminària per adossar model model RC132V W60L60
L de la marca Philips o equivalent aprovat per la DF. Dimensions 600x600 mm,
33 W i 4000ºk. Amb òptica d'alt confort visual. Amb equip electrònic multi-potència.

Caixa d'endoll per instal·lació de terra estanca IP66 SIMON K45 antivandalisme
o equivalent aprovat per la DF. Inclús part proporcional de cablejat de potència
i protecció segons esquemes unifilars, canalització i caixes de derivació i petit
material, desde canalitzacions acotades en plànols.
102.000

ref B Llumenera model LAMP FIL LED G2 PRISM SUS 4600 DALI

ref. B. Lluminària per suspendre o adossar model FIL LED G2 PRISM SUS 4600
NW WH de la marca Lamp o equivalent aprovat per la DF. Longitud 1700 mm,
32 W i 4000ºk. Fabricada en extrusió d'alumini lacat en color gris setinat i reflector d'alumini brillant. Amb òptica d'alt confort visual. Amb equip electrònic multi-potència regulació DALI.

Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat

Interruptor conmutat de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, encastat. Inclús part proporcional de cablejat de potència i protecció
segons esquemes unifilars, canalització i caixes de derivació i petit material,
desde canalitzacions acotades en plànols.
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1,410.24

ref. B. Lluminària per suspendre o adossar model FIL LED G2 PRISM SUS 4600
NW WH de la marca Lamp o equivalent aprovat per la DF. Longitud 1700 mm,
32 W i 4000ºk. Fabricada en extrusió d'alumini lacat en color gris setinat i reflector d'alumini brillant. Amb òptica d'alt confort visual. Amb equip electrònic multi-potència.

39.000

u

14.69

1,746.60

Caixa mec.pavim. 4endolls

EH21UO12

EG631154

96.000
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.canal/safata

ref. C. Lluminària per suspendre o adossar model FIL LED G2 PRISM SUS 3000
NW WH DALI de la marca Lamp o equivalent aprovat per la DF. Longitud 1700
mm, 19 W i 4000ºk. Fabricada en extrusió d'alumini lacat en color gris setinat
i reflector d'alumini brillant. Amb òptica d'alt confort visual. Amb equip electrònic
multi-potència regulació DALI.

Subministrament e instal·lació de caixa portamecamismes per terra Mosaic de
Legrand o equivalent aprovat per la DF amb capacitat de 4 mòduls per instal·lació de mecanismes dividit amb o blocs de 2 mòduls. Fabricada segons norma
NF EN 60670-23. Equipada amb 4 preses de corrent 2P+T de 16A. Totalment
instal·lada i en funcionament. Inclús part proporcional de cablejat de potència
i protecció segons esquemes unifilars, canalització i caixes de derivació i petit
material, desde canalitzacions acotades en plànols.

u

m

ref. C. Lluminària per suspendre o adossar model FIL LED G2 PRISM SUS 3000
NW WH de la marca Lamp o equivalent aprovat per la DF. Longitud 1137 mm,
19 W i 4000ºk. Fabricada en extrusió d'alumini lacat en color gris setinat i reflector d'alumini brillant. Amb òptica d'alt confort visual. Amb equip electrònic multi-potència.

Caixa mec.pavim. 8endolls+2vd

12.000

EG621194

1,165.86

Posada a terra elements metàl·lics incloent bancades, ferratges i tots els elements metàl·lics format per cable de coure aïllat de 6 mm2 de secció, tub de
PVC flexible i accesoris de fixació, senyalització i muntatge.

Caixa mec.encastat 4endolls+2vd

Subministrament e instal·lació de caixa portamecamismes, per terra de fondaria mínima de 65mm, amb capacitat de 10 mòduls per instal·lació de mecanismes dividit amb blocs de 2 mòduls, amb tapa reversible per a revestiment de
10mm color gris RAL 7031, amb obertura fàcil mitjançant anella i subjecció en
posició oberta durant la connexió. Fabricada segons norma NF EN 60670-23.
Equipada amb 6 preses de corrent 2P+T de 16A i 2 preses RJ45 Cat.7 UTP.
Totalment instal·lada i en funcionament.
Inclús part proporcional de cablejat de potència i protecció segons esquemes
unifilars, canalització i caixes de derivació i petit material, desde canalitzacions
acotades en plànols. Marca i model: per terra Mosaic de Legrand o equivalent
aprovat per la DF

u

9.18

Xarxa equipotencial en lavabos/nuclis humits format per cable de coure aïllat de 6 mm2 de secció,
tub de PVC flexible i accesoris de fixació, senyalització i muntatge.

EH21UOL9

EG61CM06

127.000
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.canal/safata

SUBAPARTADO 1.1.5.8.5 Xarxa de terres
EGD1US02

11.000
u

m

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.8.4 Instal·lació interior ..................

Subministrament e instal·lació de caixa portamecamismes encastat en parament
vertical Mosaic de Legrand o equivalent aprovat per la DF., amb capacitat de 6
mòduls per instal·lació de mecanismes dividit amb o blocs de 2 mòduls. Fabricada segons norma NF EN 60670-23. Equipada amb 4 preses de corrent 2P+T
de 16A i 2 preses RJ45 Cat.7 UTP. Totalment instal·lada i en funcionament. Inclús part proporcional de cablejat de potència i protecció segons esquemes
unifilars, canalització i caixes de derivació i petit material, desde canalitzacions
acotades en plànols.

EG6115F3

2,879.12

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

39.000
u

EG312668

Caixa mec.pavim. 2endolls+2vd

Subministrament e instal·lació de caixa portamecamismes per terra Mosaic de
Legrand o equivalent aprovat per la DF., per terra de fondaria mínima de 65mm,
amb capacitat de 4 mòduls per instal·lació de mecanismes dividit amb o blocs
de 2 mòduls, amb tapa reversible per a revestiment de 10mm color gris RAL
7031, amb obertura fàcil mitjançant anella i subjecció en posició oberta durant
la connexió. Fabricada segons norma NF EN 60670-23. Equipada amb 2 preses de corrent 2P+T de 16A i 2 preses RJ45 Cat.7 UTP. Totalment instal·lada
i en funcionament. Inclús part proporcional de cablejat de potència i protecció
segons esquemes unifilars, canalització i caixes de derivació i petit material,
desde canalitzacions acotades en plànols.

EG6115F2

39.44

Endoll schuko 2P 16A

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

2.000
u

u

Mecanismo electrico montado en paramento vertical o caja de mecanismos,
incluso parte proporcioanal de caja, placa, canalizacion y cableado de potencia
y proteccion. Marca y modelo:
Tipo: Base enchufe monofasico Schuko 16A. Inclús part proporcional de cablejat de potència i protecció segons esquemes unifilars, canalització i caixes de
derivació i petit material, desde canalitzacions acotades en plànols.

Detector de presència/moviment per interiors de la marca Luxomat

Detector de presència/moviment per interiors de la marca Luxomat o equivalent,
model PD2-M-2C controlable a distància per muntatge a superfície, fals sostre
i encastat, amb àrea de detecció circular.
Dos canals de commutació, per il·luminació i HVAC. Permet l'ampliació l'àrea
de detecció afegint detectors esclaus adicionals. Inclús part proporcional de
cablejat de potència i protecció segons esquemes unifilars, canalització i caixes de derivació i petit material, desde canalitzacions acotades en plànols.

EG6115F1

73.000

388.62
EG633205

81.000
u

IMPORTE

Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat. Inclús part proporcional de cablejat de potència i protecció segons
esquemes unifilars, canalització i caixes de derivació i petit material, desde canalitzacions acotades en plànols.

EG73K201

PRECIO

Electrificació de mecanisme o equip des canalització acotada en planols amb
cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció del cablejat segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat.
306.000

EG621193

CANTIDAD

Electrificació mecanisme

9,718.56
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EH21UO14

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

EP732450

138.66

EP43C431

76.36

1,527.20

Llumenera decorativa paret o penjada del sostre

EP7ZUT01

23.000
u

105.66

2,430.18

145.66

1,456.60

EG222511

25.89

1,268.61

EG2DD8F6

369.000

19.38

7,151.22

u

7,020.000

1.65

11,583.00

1.000

297.52

297.52

Treballs per a l'adaptació de rack existent per a noves sortides

12,425.02

m

Tub flexible corrugat PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V,encastat

m

1.000

0.79

0.79

100.000

25.72

2,572.00

44.000

34.67

1,525.48

85.000

37.08

Safata per a terra tècnic de 200x35mm

Llumenera d'emergència autònoma, de forma circular i 40mm de diá

m

Safata per a terra tècnic de 300x35mm

Safata per a terra tècnic de 300x35mm. Marca i model: Pemsa Rejiband 35x300
Bycro o equivalent aprovat per la DF

58,155.21
EG2DD8F7

Llumenera d'emergència autònoma, de forma circular i 40mm de diámetre, amb
sistema de montatge mitjançant preplaca i fabricada en materials 850 °C segons
normativa.
Funcionament: No Permanent LED.
Autonomia (h): 1.
Làmpara en emergencia: MHBLED
Pilot testimoni de càrrega: LED.
Grau de protecció: IP20 IK04.
Aïllament elèctric: Classe II.
Posta en repòs distància: Si.
Tipus de bateria: NiCd Estanca alta temperatura.
Fluxe emerg.(lm): 160.
Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz.
Distribució fotomètrica: R1295E4384.
Marca DAISALUX, model HYDRA LDN3 o equivalent aprovat per la DF
Totalment instal·lada i en funcionament.

EH61UC4B

u

Safata per a terra tècnic de 200mm. Marca i model: Pemsa Rejiband 35x200
Bycro o equivalent aprovat per la DF

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.9.1 Enllumenat interior ..................
SUBAPARTADO 1.1.5.9.2 Enllumenat d'emergència
u

EG2DD8F5

Electrificació punt de llum

Electrificació de punt de llum interior, línia de encesa, amb el cable UNE ES07Z1-K
(AS) 750V, la secció segons l'esquema unifilar i el nombre d'etapes per funcionalitat, incloent pp de caixes de derivacions, la canalització i el cablejat de la canalització acotada en els plànols.

EH61UC4A

544.50

Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat encastat

Partida per la reutilització de lluminaries existents FIL LED G2

49.000
u

9.90

Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45 cat.6a U/UTP,llargària 0,5-1,6m,col.

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.10.1 Xarxa de veu i dades..............

Partida per la reutilització de lluminaries existents tipus lluminària lineal per suspendre o adossar model FIL + LED OPAL SUS 3000

3301

u

SUBAPARTADO 1.1.5.10.2 Canalitzacions
10.000

u

55.000

Presa de senyal de veu i dades doble RJ45 categoria 6

Llumenera decorativa paret o penjada del sostre DALI

Llumenera decorativa paret o penjada del sostre a definir segons DF. (preu suministrament PVP100€). Amb equip electrònic multi-potència regulació DALI.

EH21UE02

u

Treballs per a l'adaptació de rack existent per a noves sortides segons distribució de preses de projecte, incloent treballs de reorganització de cablejat interior, i treballs complementaris de pas de cablejat (obrir i trapar sostres per a portar les linies de cable UTP fins a rack), etiquetat i certificació de la
xarxa.

Llumenera decorativa paret o penjada del sostre a definir segons DF. (preu suministrament PVP100€)

EH21UO17

IMPORTE

Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 aU/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat
20.000

u

PRECIO

7,764.96

ref F Llumenera downlught LED

ref. D Llumenera empotrable tipus Downlight per a LED de 24W o equivalent
aprovat per la DF. Completament instal·lada. Marca i model: Simon LED/725.22
NW (P-189)

EH21UO16

CANTIDAD

Presa de senyal de veu i dades de tipus universal amb connector doble RJ45
categoria 6, connexió per desplaçament del aïllant, superficial o encastat, amb
marc, tapa i caixa per a mecanismes,
56.000

u

RESUMEN

APARTADO 1.1.5.10 TELECOMUNICACIONS
SUBAPARTADO 1.1.5.10.1 Xarxa de veu i dades

ref D Llumenera 60X60 luminària per adossar model model RC132V W60L60
L de la marca Philips o equivalent aprovat per la DF. Dimensions 600x600 mm,
33 W i 4000ºk. Amb òptica d'alt confort visual. Amb equip electrònic multi-potència regulació DALI.

EH21UO15

CÓDIGO

ref D Llumenera 60X60 model RC132V W60L60 DALI

m

Safata xapa perforada acer galv.calent,60mmx200mm,col.susp/param

Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm
i amplària 200 mm, amb separador, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.10.2 Canalitzacions........................
SUBAPARTADO 1.1.5.10.3 Equipament Sala Audiovisuals
EP32U001

u

3,151.80

7,250.07

Amplificador mesclador de 60W OPTIMUS ref. AXD-60

Amplificador mesclador de 60W de potencia RMS i 175W IHF. Dispose de 5 entrades de microfon i 2 entrades Aux. Entrada d'emergència 0 dB prioritaria.
Sortida per altaveus de 4, 8 i 16 Ohm, 50, 70 i 100 V. Control de volum individual
per a cada entrada. Mode mesclador per microfons o prioritat d'1 microfon. Gong
i alimentació Phantom seleccionable. Control de greus, aguts i de volum general. Indicador de nivell de senyal.
46.000

58.26

2,679.96

14.000

6.06

84.84

Model: OPTIMUS ref. AXD-160 o equivalent aprovat per la DF

Muntatge llum emergencia recuperada

Muntatge llumenera emergencia existent recuperada

3302

u

EP35U031

Electrificació punt de llum emergencia

46.000

20.23

930.58

EP32U005

Regulador de presència i crepuscular amb funció DALI per a munta

EP32U006
123.72

1,237.20

Quadre de polsadors lluminosos 2 posicions, per a protecció i ma

Quadre de polsadors lluminosos 2 posicions, per a protecció i maniobra de l'encesa de lluminaries de les zones d'aules i zona administrativa. (segons línies
de maniobra indicades als esquemes unifilars) amb transformador de tensió
de separació de circuits, interruptor magnetotèrmic bipolar de 10A, amb senyalitzacions de circuits i regletes de connexió, instal·lat a la sala tècnica del quadre de planta i zona administrativa.
1.000

28 de enero de 2019

u

35.000

187.14

6,549.90

9.000

315.50

2,839.50

6.000

535.98

3,215.88

Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19 "

Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19 ", de 6 unitats d'alçària, de 600 x 600
x 500 mm (alt x ample x fons), d'1 compartiment, amb porta de vidre, pany amb
clau, amb panells laterals i estrubtura desmuntable.

10.000
u

3,534.93

Totalment muntat i connectat.

3,695.38

Regulador de presència i crepuscular amb funció DALI per a muntatge de superfície, amb regulació interna de nivell lumínic (de 0 a 2000 lux), i regulació de
temps d'actuació (de 0 a 30 minuts), controlable a distancia i amb cobertura de
360º, per a fins 50 elements DALI. Model LUXOMAT Ref. PD4-M-DALI-SU (92279),
muntat. Inclús cablejat de força i comunicacions, canalitzacions, caixes de derivació i petit material.

EG20011V

392.77

Inclou sistema de suportació metàl·lic orientable.
Model OPTIMUS F-1300BT o equivalent aprovat per la DF

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.9.2 Enllumenat d'emergència........
SUBAPARTADO 1.1.5.9.3 Control il·luminació
u

9.000
Caixa acústica de 30W OPTIMUS F-1300BT

Caixa acústica de 2 víes, amb altaveu d'altes frequències 30W disenyat per oferir una amplica cobertura i millor equilibri tonal. Recinte de disseny Bass-Reflex.

Electrificació de punt de llum interior, línia de encesa, amb el cable UNE ES07Z1-K
(AS) 750V, la secció segons l'esquema unifilar i el nombre d'etapes per funcionalitat, incloent pp de caixes de derivacions, la canalització i el cablejat de la canalització acotada en els plànols.

EG64U060

u

557.87

u

Cablejat, connectors i preses de dades i audio projector

Cablejat d'alimentació de projector d'àudio i de dades i connectors i preses. Incús tres cables 25m de cablejat de LAN certificats cat 6 o superior i dos cables
de 25m d'àudio Jack Stereo 6,5mm. Inclús connectors i 4 preses multimedia
de tipus universal amb connector famella Jack Stereo 6,5mm i 4 preses de veu
i dades RJ45. Inclús canalitzacions i petit material.

557.87

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.9.3 Control il·luminació .................

1,795.07

TOTAL APARTADO 1.1.5.9 INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ.

63,645.66
Página
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EP417444

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

EM11CI03

Cablejat d'alimentació TV i altaveus sala de reunions, connectors i preses. Cable senyal HDMI amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat en tub.
Inclús part proporcional de connectors i preses multimedia HDMI.
6.000
EP32U008

u

57.67

346.02

Cablejat, connectors i preses audio amplificador i altaveus

466.44

4,197.96

EM12UU01

EM11CI05

3.000

u

297.50

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.10.3 Equipament Sala ...................

u

EM1421D3

u

95.49

668.43

EM12CI10

1.000

315.00

315.00

Muntatge altaveu existent recuperat D=6´´ 100dB

PPAUCI01

10.000

15.10

151.00

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.10.4 Megafonia ...............................

1,134.43

TOTAL APARTADO 1.1.5.10 TELECOMUNICACIONS....................
APARTADO 1.1.5.12 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
SUBAPARTADO 1.1.5.12.1 Extinció

42,386.21

u

706.80

4.000

18.83

75.32

4.000

18.60

74.40

1.000

225.00

225.00

Muntatge sirena existent

PA Treballs d'enginyeria, programació i posada en marxa

41.25

u

41.25

u

4,871.69

Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làmi.polièster/

17.000

5.20

88.40

47.000

10.68

501.96

Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,panell pol

Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical
7.70

46.20

Muntatge extintor existent manual CO2,5kg

Muntatge extintor existent manual CO2,5kg amb suport a paret

EM232503

18.60

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

EMSBCDA1

6.000
u

u

Muntatge extintor existent manual pols seca poliv.,6kg

Muntatge extintor existent manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg amb
suport a paret

EM31352J

38.000
Muntatge polsador alarma existent

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.12.2 Sistema de Detecció ..............
EMSB3151

1.000
u

u

SUBAPARTADO 1.1.5.12.3 Senyalització

Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

EM31262J

111.57

Treballs d'enginyeria, programació i posada en marxa de les instal·lacions de
detecció d'incendis incluides en aquest projecte. Inclou:
- Programació de les centrals de detecció d'incendis segons direcció facultativa un cop verificat el funcionament de tots els llaços de detecció per part de
l'instal·lador.
- Verificació general del correcte funcionament.

Muntatge altaveu existent recuperat D=6´´ 100dB

u

111.57

Partida per reaprofitament i reubicació de sirena existent, i reconexió al llaç de
detecció de zona de la central d'incendis existent amb nou direccionament. Inclou proves de funcionament i posada en marxa.

Partida alçada d'abonament íntegre per la realització de la conexió del llaç del
sistema de megafonia amb la central de Megafonia actual de l'edifici del Tecnocampus.
Inclou nova programació del sistema d'avisos, proves i posada en marxa.

EM31261J

1.000
Muntatge detector optic de fums existent

Partida per reaprofitament i reubicació de alarma existent, i reconexió al llaç
de detecció de zona de la central d'incendis existent amb nou direccionament.
Inclou proves de funcionament i posada en marxa.

PA Partida alçada per la connexió del sistema de Megafonia d'avisos

u

3,678.60

21,576.69

Altaveu sostre p/munt.superf. 1 via,circ.,D=6´´,10W,100V,100dBmu

7.000

EP352122

61.31

Treballs per a la reconfiguració i programació de central de det

Partida per reaprofitament i reubicació de detector de fums analogic existent,
i reconexió al llaç de detecció de zona de la central d'incendis existent amb nou
direccionament. Inclou proves de funcionament i posada en marxa.

892.50

Altaveu de sostre per a muntar superficialment, d'una via, de forma circular, de
6´´ de diàmetre, de 10 W RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 100 dB, muntat superficialment. Incús p/p de cablejat, canalitzacion
i caixes de derivació.
Model: AS-226EN de la marca Optimus o equivalent aprovat per la DF
Inclús cablejat i canalitzacions.

PPAUMG01

60.000

Detector optic de fums analogic intel·ligent.

SUBAPARTADO 1.1.5.10.4 Megafonia
u

IMPORTE

Treballs per a la reconfiguració i programació de central de detecció d'incendis, incorporant nova zona de Planta Primera Zona Professors, creant els gràfics de control i realització de proves de posada en marxa de la instal·lació

Ref. C Presa audiovisual completa

Presa multimedia de tipus universal per a sala de reunions, formada per punts
de connexió a equip de reproducció (PC o DVD) amb entrada doble de dades
LAN TCP/IP, sortides de video RCA, VGA, HDMI, USB i audio RCA i Mini-Jack.
Inclús caixetins, marcs, preses i cablejat de distribució de imatge i audio a presa de reproducció (projector).

EP352121

PRECIO

Marca: Schneider Electric Model: ESMI 22051E o equivalent aprovat per la DF.

9.000
u

CANTIDAD

Detector óptic de fums analogic intel·ligent de perfil extraplà. Direccionament
senzill mitjançant interruptors giratoris. Funcions logiques programables des
de la central d'incendis. Fabricat en ABS pirorretardant. Equipat amb doble led
tricolor (verd, groc, vermell) que permet veure l'estat del detector localment. Incorpora micro interruptor activable mitjançant iman per realitzar un test de funcionament local. Compensació automatica de neteja. Consum de 200 a 300
microA, 24 Vcc.
Compatible amb la central d'incendis existent. Inclús punt de connexió des de
caixa de derivació del llaç, realitzada amb conductor de coure trenat, mànega
de 2x1,5+0.75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2.

Cablejat d'alimentació d'amplificador i altaveus aula, connectors i preses. Inclús
15 m de cablejat XLS a preses de Micròfon i 15m d'àudio Mini-Jack 3,5mm a
la taula del professor i 80m cablejat RCA a caixes acústiques de l'aula. Inclús
connectors i 2 preses famella dàudio i 2 de micròfon XLS.

EP32U007

RESUMEN

SUBAPARTADO 1.1.5.12.2 Sistema de Detecció

Cablejat, connectors i preses HDMI TV

1.000

7.70

7.70

4.000

382.06

1,528.24

83.000

32.06

2,660.98

66.000

19.50

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.12.3 Senyalització ..........................

590.36

TOTAL APARTADO 1.1.5.12 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ....

11,033.42

BIE boca d'incendis equipada

Armari d'incendis modular vertical, modul con mànega BIE-25, modul per allotjar 2 extintors manuals, modul per allotjar pulsador i sirena acústica.

EF212507

m

Tub galvanizat D50 esmaltat vermell

Xarxa de tuberia d'acer galvanitzat, unió soldada o mitjançant junta Victaulic. DN50.

EF212504

m

Tub galvanizat D32 esmaltat vermell

Xarxa de tuberia d'acer galvanitzat, unió soldada o mitjançant junta Victaulic. DN50.

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.12.1 Extinció ...................................

28 de enero de 2019

1,287.00

5,571.37
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CÓDIGO

APARTADO 1.1.5.14 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT
SUBAPARTADO 1.1.5.14.1 Control d'accesos i antiintrusió
EMD1PS04

u

Detector dual (IR+MW), abast 10 m, 5 cortines, angle 86°

1.1.5.3.1.2

4.000
u

55.87

223.48

Contacte magnètic cable., plàstic, p/munt.superf.,15 mm, grau 2,

2.000

72.35

144.70

Suministrament i instal·lació de lector mural Salt Proxi Sèrie M

2302

2.000
u

2,030.00

4,060.00

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.3.1 Instal·lació Aigua Freda..........

4,060.00

TOTAL APARTADO 1.1.5.3 INSTAL·LACIONS D'AIGUA ...............
APARTADO 1.1.5.4 EVACUACIÓ D'AIGÜES
SUBAPARTADO 1.1.5.4.1 Xarxa sanejament fecal

4,060.00

u

Sanejament de local humit. Banys

Recollida aigues fecals. Montatge empotrat i/o suspes per fals sostre de planta inferior. Incloent:
Sifons individuals dels aparells.
Tuberia insonoritzada, muntatge superficial o empotrat, en PP multicapa UNE EN 1451, amb proteccio interior contra incrustacions. Unio per junta elastica.
Connexió xarxa fecal existent
Equips:
· WC: 4ut
· Rentamans: 4ut

Suministrament i instal·lació de lector mural Salt Proxi Sèrie Modular,muntatge
sobre caixetí estàndard. Dotat amb marc antivándalico. Marca Ignita o equivalent
aprovat per la DF.
Inclús cablejat i configuració dels elements segons normes del fabricant, instal·lat sota tub corrugat i safates de senyals febles. Identificació de tots els circuits.

EMD1PS05

IMPORTE

ud Distribucio interior de local humit. Bany.

2.000

Marca: Ignita o equivalent aprovat per la DF.
Inclús cablejat i configuració dels elements segons normes del fabricant, instal·lat sota tub corrugat i safates de senyals febles. Identificació de tots els circuits.

u

PRECIO

Distribucio aigua freda sanitaria per interior de local humit. Incloent:
Connexio a xarxa d'aigua freda existent
Claus de pas generals empotrables amb maneta d'accionament exterior.
Tuberia de Polipropilè-copolímer PP-R.
Aillament termic tuberia aigua freda, montatge aeri. Marca i model: Armaflex AF-1
Claus de pas d'escaire, maniguets flexibles i aixetes.
Caracteristiques:
DN tuberies i accessoris segons esquema de principi
Longitus i traçat tuberia segons planols
Equips:
· inodor de porcellana esmaltada, sortida vertical o horitzontal, amb seient, tapa, cisterna i mecanismes de descarrega i alimentacio incorporats: 4ut
Marca: Roca o equivalent
· rentamans amb suport de peu de porcellana esmaltada amplada fins a 53cm:
4ut
Marca: Roca o equivalent

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial, interruptor red totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, apertura màxima operativa 15 mm, amb contactes NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m
de llargària, amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat.

EMP2U00C

CANTIDAD

APARTADO 1.1.5.3 INSTAL·LACIONS D'AIGUA
SUBAPARTADO 1.1.5.3.1 Instal·lació Aigua Freda

Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast
longitudinal 10 metres amb 5 cortines, inmunitat contra animals domèsticos
de fins a 20 kg, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-4,
grau de preotecció IP30 / IK02, col·locat superficialment.
Marca: Aritehc, model DD1012 o equivalent aprovat per la DF.
Inclús cablejat i configuració dels elements segons normes del fabricant, instal·lat sota tub corrugat i safates de senyals febles. Identificació de tots els circuits.

EMD2PS05

RESUMEN

263.14

526.28

Muntatge de detector volumèstric existent recuperat

2.000

Muntatge de detector volumèstric existent recuperat. Inclús reconexió al sistema
de seguretat existent i proves de funcionament i posada en marxa. Inclús cablejat i configuració dels elements segons normes del fabricant, instal·lat sota tub
corrugat i safates de senyals febles. Identificació de tots els circuits.

600.00

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.4.1 Xarxa sanejament fecal............
SUBAPARTADO 1.1.5.4.2 Xarxa de condensats
EFA12301

m

1,200.00

1,200.00

Tub PVC aeri D32

Xarxa de desaigües aeris de PVC UNE-EN 1453, 1329 unio matxiembrada encolada en fred. D32
8.000
EMD1PS06

u

37.19

297.52

Muntatge de sistema de control d'accesos existent

EJ3Z2303

2.000

37.19

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.14.1 Control d'accesos i ...............

74.38

1,266.36

SUBAPARTADO 1.1.5.14.2 Circuit tancat TV
u

1502
455.40

1503

15.40

2,050.90

TOTAL APARTADO 1.1.5.4 EVACUACIÓ D'AIGÜES.......................
APARTADO 1.1.5.5 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
SUBAPARTADO 1.1.5.5.1 Distribució de aigües
ELEMENTO 1.1.5.5.1.2 Distribució de aigües

3,250.90

m

Desmuntatge i muntatge de tuberia hidràulica PPR existent D75

m

50.000

32.66

1,633.00

50.000

37.01

1,850.50

1.000

537.80

537.80

9.000

12.12

109.08

12.000

16.14

193.68

6.000

21.88

131.28

3.000

28.95

86.85

Desmuntatge i muntatge de tuberia hidràulica PPR existent D110

pa Desmuntatge i muntatge d'armari punt verd

Desmuntatge i muntatge per canvi de posició d'armari de control i mesura de punt verd a la sala tècnica.
1.000

u

7.70

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.4.2 Xarxa de condensats...............

Desmuntatge i muntatge de tuberia hidràulica PPR existent D110 de la sala tècnica per a facilitar les
tasques de muntatge dels nous equips de climatització.

910.80

Partida per la integració de la càmera CCTV al sistema de gravac

Partida per la integració de la càmera CCTV al sistema de gravació Digital Sentry
existent del Tecnocampus, ampliació de llicències per noves càmares DS-SW-CAM
o equivalent aprovat per la DF.
Inclou proves de funcionament i posada en marxa.

EPA1TV07

1501

Càmera minidomo per a circuit tancat de TV (CTTV), IR Truvision

2.000
u

2.000

2,035.50

Desmuntatge i muntatge de tuberia hidràulica PPR existent D75 de la sala tècnica per a facilitar les
tasques de muntatge dels nous equips de climatització.

Càmera minidomo per a circuit tancat de TV (CTTV), IR Truvision IP de 2Mpx,
fixa, PoE
Marca: Pelco Sarix Pro Model IMPS110-1 o equivalent aprovat per la DF.

EPA1TV03

13.57

Sifo general de la xarxa de condensats, D32
Marca y modelo: Jimten o equivalent

Muntatge de sistema de control d'accesos existent. Dotat de lector mural i contacte magnètic. Inclús reconexió al sistema de seguretat existent i proves de
funcionament i posada en marxa. Inclús cablejat i configuració dels elements
segons normes del fabricant, instal·lat sota tub corrugat i safates de senyals
febles. Identificació de tots els circuits.

EPA1TV01

150.000
ud Sifo xarxa de condensats

108.90

108.90

Muntatge càmera minidomo exitent.

EN341501

Muntatge càmera minidomo exitent.
Inclús reconexió al sistema de CCTV existent i proves de funcionament i posada en marxa. Inclús cablejat i configuració dels elements segons normes del
fabricant, instal·lat sota tub corrugat i safates de senyals febles. Identificació de
tots els circuits.

ud Vàlvula de bola 1/2 ´´

Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1/2 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

EN341502
2.000

18.60

Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 3/4 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

37.20

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.14.2 Circuit tancat TV.....................

1,056.90

TOTAL APARTADO 1.1.5.14 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ

2,323.26

ud Vàlvula de bola 3/4 ´´

EN341503

ud Vàlvula de bola 1´´

Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

EN341504

ud Vàlvula de bola 1 1/4 ´´

Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 1/4 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment
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Tecnocampus Mataró

CÓDIGO

RESUMEN

EN341505

ud Vàlvula de bola 1 1/2 ´´

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1/2 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

EFC11525

4.000
EN341506

40.33

m

EFC11526

40.33

m

EFC11527
4.24

38.16

12.000

5.52

66.24

6.000

7.99

47.94

m

ud Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4"
EFC11528

EFC11529

ud Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/4

14.05

m

EFC11530

4.000

18.44

m

m

EFQ31531
28.74

ud Valvula equilibrado D10

9.000

45.82

412.38

12.000

45.94

551.28

EFQ31532

EFQ31533

ud Valvula equilibrado D20

51.36

m

EFQ31534

3.000

59.41

EFQ31535

4.000

85.02

EFQ31536
6.000

97.70

Purgador automàtic d'aire per a altes temperatures (200ºC), de llautó, per flotador, de posició vertical
i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

EFQ31537
10.000

6.00

60.00

43.200

1.52

65.66

EFQ31538

70.800

2.46

m

EFQ31539

43.200

2.87

123.98

70.800

2.90

205.32

m

78.000

3.50

273.00

68.400

3.84

262.66

116.400

5.53

643.69

133.200

6.53

869.80

32.400

7.41

240.08

271.200

8.06

2,185.87

7.200

11.22

80.78

163.200

14.57

2,377.82

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, diametre exterior 35 mm

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, diametre exterior 42 mm

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, diametre exterior 54 mm

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, diametre exterior 64 mm

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, diametre exterior 76 mm

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, diametre exterior 102 mm

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superf
78.000

2.46

191.88

Tub PP-R 32x5,4

EFQ31540

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
68.400
m

2,872.80

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, diametre exterior 28 mm

174.17

Tub PP-R 25x4,2

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

EFC11524

39.90

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superf

Tub PP-R 20x3,4

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

m

72.000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superf

Tub PP-R 16x2,7

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

EFC11523

5,067.36

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superf

586.20

ud Purgador automatico

m

31.05

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superf

340.08

Valvula micrometrica de doble reglaje para equilibrado hidraulico. DN40
Marca y modelo: Tour & Anderson STAD o equivalent

EFC11522

163.200

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, diametre exterior 22 mm

ud Valvula equilibrado D40

m

158.62

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superf

178.23

Valvula micrometrica de doble reglaje para equilibrado hidraulico. DN32
Marca y modelo: Tour & Anderson STAD o equivalent

EFC11521

m

ud Valvula equilibrado D32

m

22.03

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, diametre exterior 18 mm

308.16

ud Valvula equilibrado D25

Valvula micrometrica de doble reglaje para equilibrado hidraulico. DN25
Marca y modelo: Tour & Anderson STAD o equivalent

EFC11520

7.200

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superf
6.000

EEU11519

4,157.50

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superf

ud Valvula equilibrado D15

Valvula micrometrica de doble reglaje para equilibrado hidraulico. DN20
Marca y modelo: Tour & Anderson STAD o equivalent

EN341518

15.33

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superf

172.44

Valvula micrometrica de doble reglatge per a equilibrat hidraulic. DN15
Marca y modelo: Tour & Anderson STAD o equivalent

EN341517

271.200

Tub PP-R 125x17,1

Valvula micrometrica de doble reglatge per a equilibrat hidraulic. DN10
Marca y modelo: Tour & Anderson STAD o equivalent

EN341516

375.84

Tub PP-R 110x15,2

ud Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2"

6.000

EN341515

11.60

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 125x17,1 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

73.76

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

EN341514

32.400

Tub PP-R 90x12,5

42.15

ud Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

EN341513

1,194.80

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x15,2 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
3.000

ENE11512

8.97

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12,5 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

ud Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

ENE11511

133.200

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x10,3 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1", de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

ENE11510

717.02

Tub PP-R 75x10,3

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

ENE11509

IMPORTE

6.16

Tub PP-R 63x10,5

ud Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2"

9.000

PRECIO

116.400

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

241.98

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

CANTIDAD

Tub PP-R 50x8,3

ud Vàlvula de bola 2´´

6.000

ENE11508

RESUMEN

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8,3 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

161.32

Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1/2 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

ENE11507

CÓDIGO

3.71

253.76

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, diametre exterior 114 mm

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat super

Tub PP-R 40x6,7

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
28 de enero de 2019
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CÓDIGO

RESUMEN

EFQ31541

m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, diametre exterior 140 mm

CÓDIGO

RESUMEN

1204

ud ref. A04 Climatitzador aula 6

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 140 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat super

EFQ31542

m

72.000

16.08

1,157.76

43.200

16.08

694.66

5.000

171.58

857.90

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 140 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat super

ud Muntatge de valvuleria existent recuperada de connexió fancoil

EF11K201

PA Connexió a tub verd existent de planta.

Connexió a tub verd existent de planta. Partida alçada pels treballs de picatge
i connexió de la nova xarxa de canonades hidràuliques a la xarxa existent. Inclou
tots aquells treballs necessaris per deixar la partida totalment acabada.

1205
4.000

EE52K20A

150.99

33,629.20

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.5.1 Distribució de aigües ..............
SUBAPARTADO 1.1.5.5.1.3 Unitats terminals i climatitzadors

33,629.20

u

Partida de proves de funcionament de totes les unitats de climat

Partida de proves de funcionament de totes les unitats de climatització existent amb les vàlvules propies de la unitat, realitzant proves de comprovació de cabals, temperatures d'entrada i sortida de fancoils, comprovació de vàlvules de tall, vàlvules de regulació, comprovació del correcte funcionament dels termostats, i tots els elements que els composen.
Inclosa mà d'obra i mitjans auxiliars.
1.000
1201

452.73

452.73

ud ref. A01 Climatitzador aula 3

ref. A01 Climatitzador aula 3. Climatitzador modular horitzontal per refrigeració i calefacció a quatre
tubs, recuperador entàlpic rotatiu, prefiltres, filtres, ventiladors impulsió i extracció centrífugs de velocitat variable, comportes motoritzades. Característiques (en condicions de referència):
Potència frigorífica, kWf: 12
Potència calefacció, kWq: 6,2
Cabal aire impulsion, m3 / s: 0.50
Pressió disponible impulsion, Pa: 175
Potència sonora màxima impulsion, dBA: 79
Filtre impulsion: G4+M6+F8
Cabal aire extracció, m3 / s: 0.50
Pressió disponible extracció, Pa: 175
Potència sonora màxima extracció, dBA: 79
Filtre extracció: G4+M6
Rendiment mínim recuperador,% : T75, H40
Etiqueta energètica ventiladors: A
Marca i model: Airlan FMA028HP o equivalent aprovat per DF

1206

1.000
1202

6,677.26

6,677.26

1207

7,788.95

7,788.95

1.000

8,055.75

8,055.75

1.000

6,463.81

6,463.81

8.000

1,207.73

9,661.84

1.000

87.08

87.08

6.000

367.60

2,205.60

1.000

367.60

367.60

1.000

87.08

87.08

ud ref. A06 Climatitzador aula 22

ud ref. A10. Fancoil tipus conductes

ref. A10. Fancoil tipus conductes insonoritzat a quatre tubs. Inclús regulador, silenciador intern al retorn i silenciador extern ref. N01. Caracterísitiques (en condicions de referència):
Potència frigorífica, kWf: 2
Potència calefacció, kWq: 1,7
Cabal aire, m3 / s: 0.17
Pressió disponible, Pa: 125
Potència sonora màxima, dBA: 45
Filtre: F
Etiqueta energètica: A
Marca i model: Servoclima CHI-5 o equivalent aprovat per DF

1.000
1203

1.000
ud ref. A05 Climatitzador aula 7

ref. A06 Climatitzador aula 22. Climatitzador modular horitzontal per refrigeració i calefacció a quatre
tubs, recuperador entàlpic rotatiu, prefiltres, filtres, ventiladors impulsió i extracció centrífugs de velocitat variable, comportes motoritzades. Característiques (en condicions de referència):
Potència frigorífica, kWf: 9,3
Potència calefacció, kWq: 4,4
Cabal aire impulsion, m3 / s: 0,36
Pressió disponible impulsion, Pa: 175
Potència sonora màxima impulsion, dBA: 79
Filtre impulsion: G4+M6+F8
Cabal aire extracció, m3 / s: 0,36
Pressió disponible extracció, Pa: 175
Potència sonora màxima extracció, dBA: 79
Filtre extracció: G4+M6
Rendiment mínim recuperador,% : T75, H40
Etiqueta energètica ventiladors: A
Marca i model: Airlan FMA028HP o equivalent aprovat per DF

ud ref. A02 Climatitzador aula 4

ref. A02 Climatitzador aula 4. Climatitzador modular horitzontal per refrigeració i calefacció a quatre
tubs, recuperador entàlpic rotatiu, prefiltres, filtres, ventiladors impulsió i extracció centrífugs de velocitat variable, comportes motoritzades. Característiques (en condicions de referència):
Potència frigorífica, kWf: 24,7
Potència calefacció, kWq: 13,5
Cabal aire impulsion, m3 / s: 1,08
Pressió disponible impulsion, Pa: 175
Potència sonora màxima impulsion, dBA: 79
Filtre impulsion: G4+M6+F8
Cabal aire extracció, m3 / s: 1,08
Pressió disponible extracció, Pa: 175
Potència sonora màxima extracció, dBA: 79
Filtre extracció: G4+M6
Rendiment mínim recuperador,% : T75, H40
Etiqueta energètica ventiladors: A
Marca i model: Airlan FMA041HP o equivalent aprovat per DF

IMPORTE

ref. A05 Climatitzador aula 7. Climatitzador modular horitzontal per refrigeració i calefacció a quatre
tubs, recuperador entàlpic rotatiu, prefiltres, filtres, ventiladors impulsió i extracció centrífugs de velocitat variable, comportes motoritzades. Característiques (en condicions de referència):
Potència frigorífica, kWf: 26,6
Potència calefacció, kWq: 12,4
Cabal aire impulsion, m3 / s: 1,04
Pressió disponible impulsion, Pa: 175
Potència sonora màxima impulsion, dBA: 79
Filtre impulsion: G4+M6+F8
Cabal aire extracció, m3 / s: 1,04
Pressió disponible extracció, Pa: 175
Potència sonora màxima extracció, dBA: 79
Filtre extracció: G4+M6
Rendiment mínim recuperador,% : T75, H40
Etiqueta energètica ventiladors: A
Marca i model: Airlan FMA041HP o equivalent aprovat per DF

603.96

TOTAL ELEMENTO 1.1.5.5.1.2 Distribució de aigües...................

PRECIO

ref. A04 Climatitzador aula 6. Climatitzador modular horitzontal per refrigeració i calefacció a quatre
tubs, recuperador entàlpic rotatiu, prefiltres, filtres, ventiladors impulsió i extracció centrífugs de velocitat variable, comportes motoritzades. Característiques (en condicions de referència):
Potència frigorífica, kWf: 24,9
Potència calefacció, kWq: 11,5
Cabal aire impulsion, m3 / s: 0,92
Pressió disponible impulsion, Pa: 175
Potència sonora màxima impulsion, dBA: 79
Filtre impulsion: G4+M6+F8
Cabal aire extracció, m3 / s: 0,92
Pressió disponible extracció, Pa: 175
Potència sonora màxima extracció, dBA: 79
Filtre extracció: G4+M6
Rendiment mínim recuperador,% : T75, H40
Etiqueta energètica ventiladors: A
Marca i model: Airlan FMA041HP o equivalent aprovat per DF

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, diametre exterior 140 mm

1504

CANTIDAD

7,932.05

7,932.05

1208

ref. A07 Muntatge de fancoil tipo cassette existent recuperat a quatre tubs Airwell K-45. Inclús nova
suportació, accessoris i petit material, i posta en marxa i comprovació del correcte funcionament.

ud ref. A03 Climatitzador aula 5

ref. A03 Climatitzador aula 5. Climatitzador modular horitzontal per refrigeració i calefacció a quatre
tubs, recuperador entàlpic rotatiu, prefiltres, filtres, ventiladors impulsió i extracció centrífugs de velocitat variable, comportes motoritzades. Característiques (en condicions de referència):
Potència frigorífica, kWf: 24,6
Potència calefacció, kWq: 13,4
Cabal aire impulsion, m3 / s: 1,07
Pressió disponible impulsion, Pa: 175
Potència sonora màxima impulsion, dBA: 79
Filtre impulsion: G4+M6+F8
Cabal aire extracció, m3 / s: 1,07
Pressió disponible extracció, Pa: 175
Potència sonora màxima extracció, dBA: 79
Filtre extracció: G4+M6
Rendiment mínim recuperador,% : T75, H40
Etiqueta energètica ventiladors: A
Marca i model: Airlan FMA041HP o equivalent aprovat per DF

ud ref. A07 Muntatge de fancoil existent recuperat

1209

ud ref. A08 Muntatge de fancoil existent recuperat

ref. A08 Muntatge de fancoil tipo conductos existent recuperat a quatre tubs CHI-15.
Inclús suministre i muntatge de nou silenciador ref. N02 i regulador de velocitat, nova suportació, accessoris i petit material, i posta en marxa i comprovació
del correcte funcionament.

1210

ud ref. A09 Muntatge de fancoil existent recuperat

ref. A09 Muntatge de fancoil tipo conductos existent recuperat a quatre tubs CHI-10.
Inclús suministre i muntatge de nou silenciador ref. N02 i regulador de velocitat, nova suportació, accessoris i petit material, i posta en marxa i comprovació
del correcte funcionament.

1.000

7,932.05

7,932.05

1211

ud ref. A11 Muntatge de fancoil existent recuperat

ref. A11 Muntatge de fancoil tipo cassette existent recuperat a quatre tubs Airwell K-9. Inclús nova suportació, accessoris i petit material, i posta en marxa i comprovació del correcte funcionament.
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Tecnocampus Mataró

CÓDIGO

RESUMEN

1212

ud Desmuntatge i muntatge climatitzador existent

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

RESUMEN

EEK81408

ut

Desmuntatge i muntatge climatitzador existent a la sala tècnicaper a facilitar les tasques de muntatge
dels nous equips de climatització.

1213

2.000

348.32

696.64

9.000

726.74

6,540.66

ud Estructura metàl·lica per a suportació de nou climatitzador

ud ref. A12 Climatitzador aules TCM1 planta baixa

ref. A12 Climatitzador aula TCM1 planta baixa. Climatitzador modular horitzontal per refrigeració i calefacció a quatre tubs, recuperador entàlpic rotatiu, prefiltres, filtres, ventiladors impulsió i extracció centrífugs de velocitat variable, comportes motoritzades. Característiques (en condicions de referència):
Potència frigorífica, kWf: 24,7
Potència calefacció, kWq: 13,5
Cabal aire impulsion, m3 / s: 1,08
Pressió disponible impulsion, Pa: 175
Potència sonora màxima impulsion, dBA: 79
Filtre impulsion: G4+M6+F8
Cabal aire extracció, m3 / s: 1,08
Pressió disponible extracció, Pa: 175
Potència sonora màxima extracció, dBA: 79
Filtre extracció: G4+M6
Rendiment mínim recuperador,%: T75, H40
Etiqueta energètica ventiladors: A
Marca i model: Airlan FMA041HP o equivalent aprovat per DF

EEK81409

EEK81410
3.000

7,932.05

23,796.15

m2 Desmuntatge i muntatge de conducte existent de fibra de vidre

26.000

32.66

849.16

1.000

459.40

459.40

ud Neteja de sala tècnica

Neteja de sala tècnica post obra i posta en marxa de la totalitat de la instal·lació. Inclús neteja de filtres, equips, comportes, valvuleria, etc.

EE421401

m

EEK31411

m

86.340

6.90

595.75

19.200

8.42

161.66

Conducte circular planxa acer galvanitzat D125

Conducte circular planxa acer galvanitzat de seccio circular amb juntes i accessoris Metu MU. Inclus manguito de connexio a conducte de fibra i soports.
D125

EE421403

m

m

EEK11412

m

6.000

10.51

63.06

12.600

11.72

147.67

Conducte circular planxa acer galvanitzat D200

Conducte circular planxa acer galvanitzat D250

Conducte circular planxa acer galvanitzat de seccio circular amb juntes i accessoris Metu MU. Inclus manguito de connexio a conducte de fibra i soports.
D250

EE511406

EEK11413

16.380

14.54

238.17

2,471.000

7.46

18,433.66

m2 Conducte rectangular de llana de vidre

Xarxa de conductes de llana de vidre, de seccio rectangular amb acabat interior d'altes prestacions higieniques i absorcio acustica.
Marca i model: Isover climaver Neto o equivalent

EEKB1407

ut

ut

D01 Difusor rotacional modular d'impulsio

ut

ut

1,728.00

8.000

157.00

1,256.00

12.000

144.00

1,728.00

30.000

60.00

1,800.00

4.000

54.00

216.00

7.000

54.00

378.00

D04 Difusor lineal de retorn

D05 Reixa impulsió per a conducte circular

56.000

127.00

D06 Reixa de retorn

D07 Reixa de retorn

D07 Reixa de retorn d'alumini amb lames horitzontals de simple deblexió sense comporta de regulacio, per instalar en parament vertical. Inclus soports, accesoris d'instal·lació i pp de conducte flexible.
Característiques:
· dimensions, mm: 325x825
· servei: retorn aire de climatitzacio
· cabal maxim, m3/s: 0,52
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
· RAL: segons DF
Marca i model: Trox AT-A/825x325/B1 o equivalent

D01 Difusor rotacional d'alta inducció, execucio quadrada, format per una part frontal amb deflectors
radials, comporta de regulacio i plenum de connexió vertical o horizontal. Inclus soports i accesoris
d'instal·lació en fals sotre modular i pp de conducte flexible. Característiques:
· cabal maxim, m3/s: 0,09
· nº deflectors: 16
· servei: impulsio aire de climatitzacio
· dimensions, mm: 400x400
· sistema: impulsio aire climatització
· perdua de pressio maxima, Pa: 30
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
· RAL: segons DF
Marca i model: Trox VDW-Q-Z-V-M/400x16 o equivalent

28 de enero de 2019

144.00

D06 Reixa de retorn d'alumini amb lames horitzontals de simple deblexió sense comporta de regulacio, per instalar en parament vertical. Inclus soports i accesoris d'instal·lació.
Característiques:
· dimensions, mm: 825x325
· servei: retorn aire de climatitzacio
· cabal maxim, m3/s: 0,52
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
· RAL: segons DF
Marca i model: Trox AT-A/825x325/B1 o equivalent

Conducte circular planxa acer galvanitzat de seccio circular amb juntes i accessoris Metu MU. Inclus manguito de connexio a conducte de fibra i soports.
D200

EE421405

ut

Conducte circular planxa acer galvanitzat D160

Conducte circular planxa acer galvanitzat de seccio circular amb juntes i accessoris Metu MU. Inclus manguito de connexio a conducte de fibra i soports.
D160

EE421404

12.000
D03 Difusor lineal d'impulsió

D05 Reixa rectangular d'impulsió per a conducte circular D400, formades per marc frontal, lames verticals orientables individualment i lames horitzontals posteriors amb comporta corredera inclinada
amb lames rectificadores regulables des de la part posterior. Inclus soports, accesoris d'instal·lació i
pp de conducte flexible.
Característiques:
· dimensions, mm: 525x125
· cabal maxim, m3/s: 0,083
· servei: impulsio aire de climatitzacio
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
· RAL: segons DF
Marca i model: Trox TSR-R-R5/525x125 o equivalent

Conducte circular planxa acer galvanitzat D100

Conducte circular planxa acer galvanitzat de seccio circular amb juntes i accessoris Metu MU. Inclus manguito de connexio a conducte de fibra i soports.
D100.

EE421402

ut

D04 Difusor lineal de ranura, format per ranures amb deflectors orientables amb plenum de connexio
horitzontal, aïllat i subjectat amb grapes. Inclus soports i accesoris d'instal·lació per a la incorporacio
d'una conexió més al plenum per a aire de ventilacio i pp de conducte flexible..
Característiques:
· cabal maxim, m3/s: 0,08
· longitud,mm: 1350
· nº ranures: 2
· servei: retorn aire de climatitzacio i aire de ventilacio (retorn o aportacio d'aire segons el cas)
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
Marca i model: Trox VSD50-2-DK-L/1350x198/C2/B00 o equivalent

88,745.25

Desmuntatge i muntatge de conducte existent de fibra de vidre de la sala tècnica per a facilitar les tasques de muntatge dels nous equips de climatització.

1402

IMPORTE

D03 Difusor lineal de ranura, format per ranures amb deflectors orientables amb plenum de connexio
horitzontal, aïllat i subjectat amb grapes.Inclus soports, accesoris d'instal·lació i pp de conducte flexible.
Característiques:
· cabal maxim, m3/s: 0,08
· longitud,mm: 1500
· nº ranures: 2
· servei: impulsio aire de climatitzacio
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
Marca i model: Trox VSD50-2-DK-L/1500x198/C2/B00 o equivalent

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.5.1.3 Unitats terminals i ................
SUBAPARTADO 1.2.5.5.1.4 Distribució d'aire
1401

PRECIO

D02 Difusor lineal de ranura, format per ranures amb deflectors orientables amb plenum de connexio
horitzontal, aïllat i subjectat amb grapes. Inclus soports, accesoris d'instal·lació i pp de conducte flexible.
Característiques:
· cabal maxim, m3/s: 0,08
· longitud,mm: 1350
· nº ranures: 2
· servei: impulsio aire de climatitzacio
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
Marca i model: Trox VSD50-2-DK-L/1350x198/C2/B00 o equivalent

Estructura metàl·lica per a suportació de nou climatitzador a sala tècnica. Anclatge a estructura del forjat superior de la sala. Inclús religa a la zona accés climatitzador per a realitzar tasques de manteniment amb barana de seguretat i accés lateral.

1214

CANTIDAD

D02 Difusor lineal d'impulsió

7,112.00
Página
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EEKB1414

ut

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

D08 Difusor rotacional modular de retorn

CÓDIGO

RESUMEN

EEK11420

ut

D08 Difusor rotacional modula de retorn, execucio quadrada, format per una part frontal amb deflectors radials, comporta de regulacio i plenum de connexió vertical o horizontal. Inclus soports, accesoris d'instal·lació i pp de conducte flexible. Característiques:
· cabal maxim, m3/s: 0,12
· nº deflectors: 16
· servei: retorn aire de climatitzacio
· dimensions, mm: 400x400
· sistema: impulsio aire climatització
· perdua de pressio maxima, Pa: 30
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
· RAL: segons DF
Marca i model: Trox VDW-Q-A-V-M/400x16 o equivalent

ut

127.00

1,016.00

D09 Reixa de retorn

EEK81421

D09 Reixa de retorn d'alumini amb lames horitzontals de simple deblexió sense comporta de regulacio, per instalar en parament vertical. Inclus soports, accesoris d'instal·lació i pp de conducte flexible.
Característiques:
· dimensions, mm: 625x225
· servei: retorn aire de climatitzacio
· cabal maxim, m3/s: 0,24
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
· RAL: segons DF
Marca i model: Trox AT-A/625x225/B1 o equivalent
2.000
EEK11416

ut

54.00

108.00

54.00

108.00

112.00

672.00

EEK81424

3.000
ut

322.00

ut

8.000

244.00

1,952.00

1.000

54.00

54.00

4.000

534.00

2,136.00

8.000

13.00

104.00

6.000

250.00

1,500.00

D17 Reixa lineal retorn

54.00

162.00

EEKS1425

1.000

161.00

D20 Reixa exterior

ut

D21 Boca de ventilacio

D21 Boca de ventilacio circular amb orifici centrla per a retorn d'aire regulable de forma manual. Fabricat en xapa d'acer, per a instal·lar en fals sostre. Inclus soports, accesoris d'instal·lació i pp de conducte flexible.
Característiques:
· dimensions, mm: 100
· servei: extraccio aire de ventilacio
· cabal maxim, m3/s: 0,01
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
· RAL: segons DF
Marca i model: Trox LVS 100 o equivalent

D13 Difusor rotacional modular d'impulsio

D13 Difusor rotacional d'alta inducció, execucio quadrada, format per una part frontal amb deflectors
radials, comporta de regulacio i plenum de connexió vertical o horizontal. Inclus soports, accesoris
d'instal·lació i pp de conducte flexible. Característiques:
· cabal maxim, m3/s: 0,21
· nº deflectors: 48
· servei: impulsio aire de ventilacio
· dimensions, mm: 600x600
· sistema: impulsio aire climatització
· perdua de pressio maxima, Pa: 30
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
· RAL: segons DF
Marca i model: Trox VDW-Q-Z-V-M/600x48 o equivalent

ut

D20 Reixa exterior per a presa i explusió d'aire de ventilacio, fabricada amb xapa d'acer galvanitzat
amb malla antiocells i marc.Boca de ventilacio circular amb orifici centrla per a retorn d'aire regulable
de forma manual. Fabricat en xapa d'acer, per a instal·lar en fals sostre. Inclus soports, accesoris
d'instal·lació i pp de conducte flexible.
Característiques:
· dimensions, mm: 3000x990
· servei: presa i expulsio d'aire de ventilacio
· cabal maxim, m3/s: 4,21
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <45
· RAL: segons DF
Marca i model: Trox WG 3000x990 o equivalent

D12 Reixa de retorn

D12 Reixa de retorn d'alumini amb lames horitzontals de simple deblexió sense comporta de regulacio, per instalar en parament vertical. Inclus soports, accesoris d'instal·lació i pp de conducte flexible.
Característiques:
· cabal maxim, m3/s: 0,15
· dimensions, mm: 325x425
· servei: retorn aire de climatitzacio
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
· RAL: segons DF
Marca i model: Trox AT-A/325x425/B1 o equivalent

EEK11419

161.00

D17 Reixa de retorn d'alumini amb lames horitzontals de simple deblexió sense comporta de regulacio, amb marc reduit, per instalar en fals sostre. Inclus soports, accesoris d'instal·lació i pp de conducte flexible.
Característiques:
· dimensions, mm: 1750x225
· servei: retorn aire de climatitzacio i extraccio aire de ventilacio
· cabal maxim, m3/s: 0,5
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
· RAL: segons DF
Marca i model: Trox AEH-11-0-A/1750x225 o equivalent

EEK81423

6.000
ut

2.000
D16 Difusor lineal d'impulsió

D11 Difusor lineal de retorn

D11 Difusor lineal de ranura, format per ranures amb deflectors orientables amb plenum de connexio
horitzontal i subjectat amb grapes. Inclus soports, accesoris d'instal·lació i pp de conducte flexible.
Característiques:
· cabal maxim, m3/s: 0,025
· longitud,mm: 900
· nº ranures: 2
· servei: retorn aire de de ventilacio
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
Marca i model: Trox VSD50-2-AK-L/900x158/C2/B00 o equivalent

EEK11418

IMPORTE

D16 Difusor lineal de ranura, format per ranures amb deflectors orientables amb plenum de connexio
horitzontal, aïllat i subjectat amb grapes. Inclus soports, accesoris d'instal·lació i pp de conducte flexible.
Característiques:
· cabal maxim, m3/s: 0,12
· longitud,mm: 1950
· nº ranures: 2
· servei: impulsio aire de climatitzacio
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
Marca i model: Trox VSD50-2-DK-L/1950x198/C2/B00 o equivalent

EEK11422

2.000
ut

ut

D10 Reixa lineal retorn

D10 Reixa de retorn d'alumini amb lames horitzontals de simple deblexió sense comporta de regulacio, amb marc reduit, per instalar en fals sostre. Inclus soports, accesoris d'instal·lació i pp de conducte flexible.
Característiques:
· dimensions, mm: 825x75
· servei: retorn aire de climatitzacio i extraccio aire de ventilacio
· cabal maxim, m3/s: 0,17
· perdua de pressio maxima, Pa: 20
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
· RAL: segons DF
Marca i model: Trox AEH-11-0-A/825x75 o equivalent

EEK81417

PRECIO

D14 Difusor rotacional modula de retorn, execucio quadrada, format per una part frontal amb deflectors radials, comporta de regulacio i plenum de connexió vertical o horizontal. Inclus soports i accesoris d'instal·lació. Característiques
· cabal maxim, m3/s: 0,21
· nº deflectors: 48
· servei: impulsio aire de ventilacio
· dimensions, mm: 600x600
· sistema: impulsio aire climatització
· perdua de pressio maxima, Pa: 30
· potencia acustica maxima, dB(A): <35
· RAL: segons DF
Marca i model: Trox VDW-Q-A-V-M/600x48 o equivalent
8.000

EEK11415

CANTIDAD

D14 Difusor rotacional modular de retorn

ut

N03 atenuador rectangular

N03. Atenuador acustic sense carcasa de cel.les paral.leles per montatge en interior de conducte o forat, inclus soports. Caracteristiques:
Atenuacio, dB(A): veure taula equips
Cabal, m3/s: 0,49
nº cel·les, mm: 1
gruix cel·les, mm: 230
Perdua de pressio maxima, Pa: 27
Dimensions, (ample x alt x llarg) mm: 350x450x750
Marca i model: Trox MKA230-120-1 o equivalent

161.00
EEKS1426

ut

N04 atenuador rectangular

N04. Atenuador acustic amb carcassa de cel.les paral.leles, montatge en fals sostre. Caracteristiques:
Atenuacio, dB(A): veure taula equips
Cabal, m3/s: 0,92
nº cel·les, mm: 1
gruix cel·les, mm: 300
Perdua de pressio maxima, Pa: 26
Dimensions, (ample x alt x llarg) mm: 500x500x1500
Marca i model: Trox XSA300-200-1-PF o equivalent
28 de enero de 2019
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EEKS1427

Tecnocampus Mataró

RESUMEN

ut

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8.000

600.00

4,800.00

CÓDIGO

RESUMEN

EEKC1435

ut

2.000
ut

4,450.00

8,900.00
EEKC1436

N06 Atenuador rectangular

2.000
ut

250.00

EEKC1437

19.000
ut

20.30

385.70

EEKC1438

4.000
ut

76.30

305.20

1403

ut

51.12

204.48

C04 Regulador dinamic de cabal constant D(mm)-Q(m3/h): 100-180

EEV14102

ut

1.000

51.12

51.12

4.000

51.12

204.48

C05 Regulador dinamic de cabal constant D(mm)-Q(m3/h): 200-450

C06 Comporta de regulacio de cabal D100

34.51

138.04

ut

1.000

34.51

34.51

2.000

34.51

69.02

72.384

77.50

C10. Compuerta cortafuego de seccion rectangular 350x250

m

Conducte circular planxa acer galvanitzat 400

u

5,609.76

65,378.65

ZC01. Control climatitzador aula

EEV14103

u

9.000

2,072.79

18,655.11

1.000

632.05

632.05

ZC02. Recuperador calor cabal variable

ZC02. Control recuperador calor aire de ventilacio, funcionament a pressio constant per variacio de
cabal.
Compatible amb el sistema de control existent a l'edifici.
Format pel controlador programable, modul(s) de camp amb les entrades i sortides necessaries per
als equips indicats en la descomposicio de la partida, elements de camp, cablejat i canalitzacio de potencia i control de tots els elements, montat en armari metal·lic.
Amb les següents funcions:
- control velocitat ventiladors EC (2)
· pressio diferencial conducte (2)
Marca i model: Scheneider

C06. Comporta de regulacio de cabal ON/OFF, estanca amb junta de goma, per conducte circular i
servomotor amb actuador on/off. Comandament mitjançant polsador, detector de presencia, sonda
de CO2 o un rele lliure de tensio del modul de control del fancoil de la sala on s'instal·la. Inclus soports elements de connexio que garanteixin la estanqueitat.
Característiques:
· servomotor 230V (24 si es comandat amb sonda de CO2 o sensor)
· diametre, mm: 100
Marca y modelo: Madel SCC-E/MO 100 amb servomotor Belimo LM24A o LM230A (segons tensio de funcionament)
19.000

28 de enero de 2019

4.000
C09 Comporta de regulacio de cabal D160

ZC01. Control climatitzador aula a 4 tubs, linia impulsió, linia extraccio, filtres, recuperador rotatiu i
comportes ventilacio i by-pass.
Compatible amb el sistema de control existent a l'edifici.
Format pel controlador programable, modul(s) de camp amb les entrades i sortides necessaries per
als equips indicats en la descomposicio de la partida, elements de camp, cablejat i canalitzacio de potencia i control de tots els elements, montat en armari metal·lic.
Amb les següents funcions:
- control velocitat ventiladors EC (2)
· posicio actuador valvula dues vies (2)
· pressio diferencial filtres (3)
· posicio comportes ventilacio i free-cooling (3)
· temperatura i humitat aire retorn (1)
· temperatura aire retorn (1)
· consigna manual temperatura sala (1)
· consigna manual cabal aire ventilacio (1)
Marca i model: Scheneider

C05. Regulador dinamic de cabal constant, autorregulable, amb caudal de consigna ajustable, per instal·lar en conducte circular de xapa galvanitzada. Inclus elements de connexio que garanteixin la estanqueitat. Característiques:
· diametre, mm: 200
· rang regulacio cabal, m3/h: 300-500
· rang funcionamient pressions, Pa: 50-200
Marca y modelo: S&P RDR-200/450

EEKC1434

ut

TOTAL SUBAPARTADO 1.2.5.5.1.4 Distribució d'aire...................
SUBAPARTADO 1.1.5.5.1.6 Elements de control

C04. Regulador dinamic de cabal constant, autorregulable, amb caudal de consigna ajustable, per instal·lar en conducte circular de xapa galvanitzada. Inclus elements de connexio que garanteixin la estanqueitat. Característiques:
· diametre, mm: 160
· rang regulacio cabal, m3/h: 100-180
· rang funcionamient pressions, Pa: 50-200
Marca y modelo: S&P RDR-160/180

EEKQ1433

144.24

Conducte circular planxa acer galvanitzat 0,8mm de gruix i de seccio circular amb juntes i accessoris Metu MU. D400. Preesmaltat RAL a definir per DF.

4.000
ut

36.06

C10. Comporta tallafoc de seccio rectangular. Accioniment automatic mitjançant fusible termic bimetalic i rearmament manual. Carcassa construida d'acer galvanitzat, comporta de material aillant resistent al foc amb eix d'acer inoxidable i junta d'estanquitat de poliuretano. Inclus conector flexible per
evitar la transmisio de vibracions i accesoris de montatge. Característiques:
· dimensions, (HxL) mm: 1500x800
· resistencia al foc: EI120
Marca y model: Trox FKA-EU 1500x800

C03 Regulador dinamic de cabal constant D(mm)-Q(m3/h): 200-500

C03. Regulador dinamic de cabal constant, autorregulable, amb caudal de consigna ajustable, per instal·lar en conducte circular de xapa galvanitzada. Inclus elements de connexio que garanteixin la estanqueitat. Característiques:
· diametre, mm: 200
· rang regulacio cabal, m3/h: 300-500
· rang funcionamient pressions, Pa: 50-200
Marca y modelo: S&P RDR-200/500

EEKQ1432

4.000
C08 Comporta de regulacio de cabal D200

C09. Comporta de regulacio de cabal ON/OFF, estanca amb junta de goma, per conducte circular i
servomotor amb actuador on/off. Comandament mitjançant polsador, detector de presencia, sonda
de CO2 o un rele lliure de tensio del modul de control del fancoil de la sala on s'instal·la. Inclus soports elements de connexio que garanteixin la estanqueitat.
Característiques:
· servomotor 230V (24 si es comandat amb sonda de CO2 o sensor)
· diametre, mm: 160
Marca y modelo: Madel SCC-E/MO 160 amb servomotor Belimo LM24A o LM230A (segons tensio de funcionament)

C02 Regulador dinamic de cabal constant D(mm)-Q(m3/h): 250-700

C02. Regulador dinamic de cabal constant, autorregulable, amb caudal de consigna ajustable, per instal·lar en conducte circular de xapa galvanitzada. Inclus elements de connexio que garanteixin la estanqueitat. Característiques:
· diametre, mm: 250
· rang regulacio cabal, m3/h: 500-750
· rang funcionamient pressions, Pa: 50-200
Marca y modelo: S&P RDR-250/700

EEKQ1431

ut

500.00

C01 Regulador dinamic de cabal constant D(mm)-Q(m3/h): 100-45

C01. Regulador dinamic de cabal constant, autorregulable, amb caudal de consigna ajustable, per instal·lar en conducte circular de xapa galvanitzada. Inclus elements de connexio que garanteixin la estanqueitat. Característiques:
· diametre, mm: 100
· rang regulacio cabal, m3/h: 15-50
· rang funcionamient pressions, Pa: 50-200
Marca y modelo: S&P RDR-100/45

EEKQ1430

IMPORTE

C08. Comporta de regulacio de cabal ON/OFF, estanca amb junta de goma, per conducte circular i
servomotor amb actuador on/off. Comandament mitjançant polsador, detector de presencia, sonda
de CO2 o un rele lliure de tensio del modul de control del fancoil de la sala on s'instal·la. Inclus soports elements de connexio que garanteixin la estanqueitat.
Característiques:
· servomotor 230V (24 si es comandat amb sonda de CO2 o sensor)
· diametre, mm: 200
Marca y modelo: Madel SCC-E/MO 200 amb servomotor Belimo LM24A o LM230A (segons tensio de funcionament)

N06. Atenuador acustic amb carcassa de cel.les paral.leles. Caracteristiques:
Atenuacio, dB(A): veure taula equips
Cabal, m3/s: 0,5
nº cel·les, mm: 1
gruix cel·les, mm: 200
Perdua de pressio maxima, Pa: 24
Dimensions, mm: 400x250x500
Marca i model: Trox XSA200-200-1-PF o equivalent

EEKQ1429

PRECIO

C07. Comporta de regulacio de cabal ON/OFF, estanca amb junta de goma, per conducte circular i
servomotor amb actuador on/off. Comandament mitjançant polsador, detector de presencia, sonda
de CO2 o un rele lliure de tensio del modul de control del fancoil de la sala on s'instal·la. Inclus soports elements de connexio que garanteixin la estanqueitat.
Característiques:
· servomotor 230V (24 si es comandat amb sonda de CO2 o sensor)
· diametre, mm: 250
Marca y modelo: Madel SCC-E/MO 250 amb servomotor Belimo LM24A o LM230A (segons tensio de funcionament)

N05 atenuador rectangular

N05. Atenuador acustic amb carcassa de cel.les paral.leles. Caracteristiques:
Atenuacio, dB(A): veure taula equips
Cabal, m3/s: 4,51
nº cel·les, mm: 8
gruix cel·les, mm: 300
Perdua de pressio maxima, Pa: 45
Dimensions, (ample x alt x llarg) mm: 3000x990x1500
Marca i model: Trox XSA300-75-8-WF o equivalent

EEKS1428

CANTIDAD

C07 Comporta de regulacio de cabal D250

30.03

570.57
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PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

Tecnocampus Mataró

Tecnocampus Mataró

CÓDIGO

RESUMEN

EEV14104

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ZC03. Control sala diafana

CÓDIGO

RESUMEN

1304

ud ref. V04 Ventilador banys

ZC03. Muntatge de sistema de control recuperat per a control de fan-coil de sala diafana.
Muntatge del modul de control, valvules de dues vies amb actuador, sonda de conducte o ambient
segons el cas.
Inclus elements de camp, cablejat i canalitzacio de potencia i control de tots els elements, montat en
cofret superficial en fals-sostre.
Amb les següents funcions:
- control 3 velocitats ventiladors (1)
· posicio actuador valvula dues vies (2)
· temperatura aire retorn o sala (1)
Marca i model: Scheneider
4.000
EEV14105

u

176.10

704.40

206.76

2,894.64

ZC05. Control equips

5101

5102

u

385.43

385.43

5103

u

5104
1.000

2,663.50

2,663.50

1.000

1,964.00

1,964.00

5105

1,353.76

5106

2,203.17

pa Ayudas climatitzación TCM6

761.57

761.57

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.5.1.6 Elements de control..............

30,014.46

TOTAL APARTADO 1.1.5.5 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES.........
APARTADO 1.1.5.6 SISTEMES DE VENTILACIÓ
SUBAPARTADO 1.1.5.6.1 Sistema de ventilació

217,767.56

ud ref. V01 Muntatge de recuperador de calor existent recuperat

1.000

5107

2,262.00

2,262.00

1.000

734.60

734.60

1.000

1,255.60

1,255.60

1.000

827.80

827.80

1.000

852.40

852.40

1.000

146.92

146.92

1.000

551.12

551.12

1.000

125.56

125.56

pa Ajudes electricitat TCM6

pa Ajudes control, seguretat i telecomunicacions TCM6

pa Ayudas climatitzación TCM1

pa Ajudes fontaneria TCM1

87.08

87.08

pa Ajudes electricitat TCM1

Ajudes de paleteria per a la Instal·lació elèctrica al TCM1. Fins i tot desmuntatge i aprofitament de la
instal·lació existent: 14 quadres existents (inclús desmuntatge de proteccions) i lluminàries. Desmuntage de caixes de derivació, mecanismes, tubs, safates, etc.

5108

ref. V01 Muntatge de recuperador de calor existent recuperat Airlan AIR H 2100 EC+BP. Inclús nova suportació, accessoris i petit material, i posta en marxa i comprovació del correcte funcionament.

pa Ajudes control, seguretat i telecomunicacions TCM1

Ajudes de paleteria per a les instal·lacions de control, seguretat i telecomunicacions al TCM1. Inclús
desmuntatge i aprofitament de la instal·lació de seguretat: càmeres i detectors de presencia, control
d'accesos, sistema de megafonia de l'edifici i sistema de detecció d'incendis. Desmuntatge de cablejats, safates i canalitzacions.

ud ref. V02 Muntatge de recuperador de calor existent recuperat

ref. V02 Muntatge de recuperador de calor existent recuperat Airlan AIR H 3300 EC+BP. Inclús nova suportació, accessoris i petit material, i posta en marxa i comprovació del correcte funcionament.

1303

1.000
pa Ajudes fontaneria TCM6

Ajudes de paleteria per a la instal·lació de fontaneria TCM1

1.000

1302

TOTAL APARTADO 1.1.5.6 SISTEMES DE VENTILACIÓ...............
APARTADO 1.1.5.15 AJUDES DE PALETERIA

1,353.76

Quadre control TCM1

Armari metal·lic per allotjar tots els moduls de control, fonts d'alimentacio, transformadors, endolls
schuko i altres equips de montatge en carril DIN del sistema de control dels climatitzadors del TCM1

1301

1,695.40

2,203.17

Ajudes de paleteria per a la instal·lació de climatització TCM1. Desmuntatge i aprofitament de la instal·lació existent: d'unitats de climatització, unitats de ventilació i valvuleria. Desmuntatge de canonades hidràuliques, reixes, comportes, conductes, elements de control (termòstats), canals i cablejats
de potència i comunicacions.

Quadre control sala tecnica

1.000
u

1,695.40

Ajudes de paleteria per a les instal·lacions de control, seguretat i telecomunicacions al TCM6. Inclús
desmuntatge i aprofitament de la instal·lació de seguretat: càmeres i detectors de presencia, control
d'accesos, sistema de megafonia de l'edifici i sistema de detecció d'incendis. Desmuntatge de cablejats, safates i canalitzacions.

Programacio imatges i fitxers pantalla tactil

Armari metal·lic per allotjar tots els moduls de control, fonts d'alimentacio, transformadors, endolls
schuko i altres equips de montatge en carril DIN del sistema de control dels climatitzadors de la sala
tecnica.

EEV14108

1.000

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.5.6.1 Sistema de ventilació ..............

Ajudes de paleteria per a la Instal·lació elèctrica al TCM6. Fins i tot desmuntatge i aprofitament de la
instal·lació existent: 14 quadres existents (inclús desmuntatge de proteccions) i lluminàries. Desmuntage de caixes de derivació, mecanismes, tubs, safates, etc.

Testat elements de camp

Programacio d'imatges i fitxers a la pantalla táctil, segons especificacions del projecte i la propietat. Dinamització dels punts de control del programa de gestió. Creació i entrega de la documentació necesaria amb esquemes i caracteristiques técniques del sistema.

EEV14107

246.53

Ajudes de paleteria per a la instal·lació de fontaneria TCM6

Comprobació dels elements de camp i testat dlel mateixos mitjançant patró. Carrega de programes a
les estacions de control i numeració de les mateixes. Programació dels bucles de regulació DDC i
PLC de les subestacions, inclosos esquemes de connexionat i comprobació del equip de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.).

EEVW4111

246.53

Ajudes de paleteria per a la instal·lació de climatització TCM6. Desmuntatge i aprofitament de la instal·lació existent: d'unitats de climatització, unitats de ventilació i valvuleria. Desmuntatge de canonades hidràuliques, reixes, comportes, conductes, elements de control (termòstats), canals i cablejats
de potència i comunicacions.

1.000
u

1.000
ud Tancament per a aïllament acústic de v01 i v02

Tancament a dins de fals sostre de la sala office per a aïllament acústic de v01
i v02. Format per estructura autoportant i plafons acústics. Completament instal·lat. Inclús tractament acústics als registres i possibles defectes constructius.Marca i model: Acustica integral ACUSTISON-50A.

ZC05. Control desconnexio aules i recuperador calor sala diafana.
Compatible amb el sistema de control existent a l'edifici.
Format pel controlador programable, modul(s) de camp amb les entrades i sortides necessaries per
als equips indicats en la descomposicio de la partida, elements de camp, cablejat i canalitzacio de potencia i control de tots els elements, montat en armari metal·lic.
Amb les següents funcions:
- accionament contactors desconnexio aules (6)
· accionament contactors conmutacio enllumenat seguretat aules (6)
· accionament on/off recuperador calor aire ventilacio
Marca i model: Scheneider

EEVW4110

IMPORTE

ref. V04 Ventilador helicocentrífug in-line de baix perfil, baix nivell acústic, baix consum, fabricats en
material plàstic, amb estructura interna perforada i aïllament interior fonoabsorbent que amorteix el soroll radiat, cos-motor desmuntable sense necessitat de tocar els conductes, juntes de goma a impulsió i descàrrega per absorbir les vibracions, caixa de borns externa orientable 360º, IP44, motor
230V-50Hz, de regulacion contínua, Classe B, rodaments a boles de greixatge permanent i protector
tèrmic. fins i tot:
· Cablejat i canalizacion electrica fins a canalització acotada en plans 3x2,5mm2.
De les següents característiques:
Cabal aire, m3 /s: 0,120
Pressió estàtica disponible, Pa: 90
Potència acústica dBA: 37
Marca i model: S & P model TD-350/125 SILENT ECOWATT o equivalent aprovat per DF

1305

14.000
u

PRECIO

ZC04. Control sala tancada

ZC04. Muntatge de sistema de control recuperat per a control de fan-coil de sala tancada.
Muntatge del modul de control, valvules de dues vies amb actuador, termostat ambient, comportes aire ventilacio.
Inclus elements de camp, cablejat i canalitzacio de potencia i control de tots els elements, montat en
cofret superficial en fals-sostre.
Amb les següents funcions:
- control 3 velocitats ventiladors (1)
· posicio actuador valvula dues vies (2)
· temperatura ambient i termostat (1)
· comportes aire ventilacio (2)
Marca i model: Scheneider

EEV14106

CANTIDAD

TOTAL APARTADO 1.1.5.15 AJUDES DE PALETERIA...................
1.000

87.08

87.08

1.000

87.08

87.08

6,756.00

ud ref. V03 Muntatge de recuperador de calor existent recuperat

ref. V03 Muntatge de recuperador de calor existent recuperat Airlan AIR H 1800 EC+BP. Inclús nova suportació, accessoris i petit material, i posta en marxa i comprovació del correcte funcionament.
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PRESUPUESTO
Tecnocampus Mataró
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.000

1,061.00

1,061.00

1.000

438.00

438.00

1.000

48.00

48.00

1.000

366.00

366.00

1.000

423.00

423.00

1.000

287.00

287.00

1.000

451.00

APARTADO 1.1.5.16 SEGURETAT I SALUT
5201

pa Proteccions individuals

Proteccions individuals

5202

pa Proteccions col·lectives

Proteccions col·lectives

5203

pa Extinció d'incendis

Extinció d'incendis

5204

pa Protecció instal·lació electrica

Protecció instal·lació electrica

5205

pa Instal·lacio de personal

Instal·lacio de personal

5206

pa Medicina preventiva i primers auxilis

Medicina preventiva i primers auxilis

5207

pa Formació i reunions d'obligat compliment

Formació i reunions d'obligat compliment

TOTAL APARTADO 1.1.5.16 SEGURETAT I SALUT........................
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1.5 SISTEMA DE ...................................

28 de enero de 2019

451.00

3,074.00
416,590.75

TOTAL CAPÍTULO 1.3 FASE IV.............................................................................................................................

416,590.75

TOTAL .....................................................................................................................................................................

416,590.75
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Proposta per a l'ampliació de l'aulari del TCM6 i espais d'administració
Projecte instal·lacions
20190115
Resum pressupost
1158
1158
1158
1158
1158

2
3
4
5

1159
1159
1159
1159

Instal·lacions electriques
Instal·lacions electriques
Instal·lacions electriques
Instal·lacions electriques
Instal·lacions electriques

Resum pressupost
Quadres i equips
Canalitzacions i linies principals
Instal·lacio interior
Xarxa de terra
Total

21621,46
6747,64
31487,61
233,86
60090,57

1 Instal·lacions d'il·luminació
2 Instal·lacions d'il·luminació
3 Instal·lacions d'il·luminació
Instal·lacions d'il·luminació

Enllumenat interior
Enllumenat emergència
Control il·luminació
Total

58155,21
3695,38
1795,07
63645,66

11510
11510
11510
11510
11510

1
2
3
3

Xarxa de veu i dades
Canalitzacions
Equipament sala audiovisuals
Megafonia
Total

12425,02
7250,07
21576,69
1134,43
42386,21

11512
11512
11512
11512

1 Protecció contra incendis
2 Protecció contra incendis
3 Protecció contra incendis
Protecció contra incendis

Extinció
Sistema de detecció
Senyalització
Total

5571,37
4871,69
590,36
11033,42

11514
11514
11514

1 Instal·lacions de protecció i seguretat Control d'accessos i antiintrusió
2 Instal·lacions de protecció i seguretat Circuit tancat TV
Instal·lacions de protecció i seguretTotal

Telecomunicacions
Telecomunicacions
Telecomunicacions
Telecomunicacions
Telecomunicacions

1266,36
1056,90
2323,26

1153
1153

1 Instal·lacions d'aigua
Instal·lacions d'aigua

Instal·lació d'aigua freda
Total

4060,0
4060,0

1154
1154
1154

1 Evacuació d'aigües
2 Evacuació d'aigües
Evacuació d'aigües

Xarxa sanejament fecal
Xarxa de condensats
Total

1200,00
2050,90
3250,90

1155
1155
1155
1155
1155

1
2
3
4

Distribució de aigües
Unitats terminals i climatitzadors
Distribució d'aire
Elements de control
Total

1156
1156

1 Sistemes de ventilació
Sistemes de ventilació

Instal·lacions tèrmiques
Instal·lacions tèrmiques
Instal·lacions tèrmiques
Instal·lacions tèrmiques
Instal·lacions tèrmiques

33629,20
88745,25
65378,65
30014,46
217767,56

Sistema ventilació
Total

2203,17
2203,17

11515

Ajudes de paleteria

Total

6756,00

11516

Seguretat i salut

Total

3074,00

1158
1159
11510
11512
11514
1153
1154
1155
1156
11515
11516

Instal·lacions electriques
Instal·lacions d'il·luminació
Telecomunicacions
Protecció contra incendis
Instal·lacions de protecció i seguretat
Instal·lacions d'aigua
Evacuació d'aigües
Instal·lacions tèrmiques
Sistemes de ventilació
Ajudes de paleteria
Seguretat i salut

115

Sistema de condicionaments i instal·lacions

60090,57
63645,66
42386,21
11033,42
2323,26
4060,0
3250,90
217767,56
2203,17
6756,00
3074,00
416590,75

Proposta per a l'ampliació de l'aulari del TCM6 i espais d'administració
Projecte instal·lacions
20190115
Pressupost d'execució per contracte
Pressupot d'execució material

416590,75

13,00% despeses generals sobre

416590,75

54156,80

6,00% benefici industrial sobre

416590,75

24995,45

Subtotal
21% IVA sobre

495742,99
495742,99

Total pressupost d'execució per contracte, €

104106,03
599849,02

Aquest pressupost d'execució per contracte puja la quantitat de:
Cinc-cents noranta-nou mil vuit-cents quaranta-nou euros amb dos cèntims

Sant Cugat del Vallés, 2019-01-25

Jaume Balañá Lladó
enginyer industrial col·legiat 11110

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
avinguda Ernest Lluch, 32 08302 Mataró
Proposta per a l'ampliació de l'aulari del TCM6 i espais d'administracio
Projecte instal·lacions
Estudi bàsic de seguretat i salut
20190125
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3.-
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MAQUINARIA
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9.-
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CONSORCI SANITARI DEL MARESME
Carrer de Cirera, 230 08304 Mataró
Telefono: 937 41 77 00

A. MEMORIA

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para describir las técnicas de Prevención de Riesgos Laborales, para la
ejecución de la obra de instalaciones para la Propuesta para la ampliación del aulario del TCM6 y espacios de administración en aplicación
del Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de CAP GATASSA
Camí del Mig, 35-36 08032 Mataró
construcción, en este caso para los capítulos de instalaciones definidos en el proyecto.
Teléfono: 937 41 51 91
Se presentan además definiciones de partidas, que no están previstas en el proceso de obra, para que en el caso que se
TELEFONO DE EMERGENCIAS:
112
activen, les sea de aplicación esta misma documentación.

1.

MEMORIA INFORMATIVA

1.1

DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES

1.1.1

PROMOTOR
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
CIF G64360282
Avinguda Ernest Lluch, 32 08302 Mataró

1.1.2

AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD
Jaume Balañá Lladó
Ingenierio industrial colegiado número 11110.

1.1.3

1.1.5

937 58 23 33

POLICIA NACIONAL

091

FECSA AVERIAS

800 760 760

GAS NATURAL AVERIAS

900 750 750

AIGÜES DE MATARÓ

937 41 61 00

UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE QUE CONSTA LA OBRA

INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN
INSTALACIONES DE VENTILACIÓN
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
1.3

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El promotor permitirá la conexión a la instalación existente.

1.4

La Normativa Urbanística aplicable al solar en el que se proyectan los trabajos descritos anteriormente es la vigente en el
municipio para este tipo de actuación.

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
El promotor permitirá la conexión a la canalización de agua.

EDIFICIO
La intervención se desarrolla en dos edificios existentes. La principal, en la planta primera del TCM6 y otra de menos
envergadura en la planta baja del TCM1.

2

ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

2.1

ALBAÑILERIA
Se trata en este apartado los riesgos propios del oficio de albañil desglosados de los intrínsecos de la maquinaria y medios auxiliares que se
estudian en apartados específicos según el índice.

La superficie total afectada directamente por el proyecto es de 1461m2. La intervención afecta también a zonas anexas a
los espacios reformados.

1.1.13

POLICIA LOCAL

El presupuesto de Ejecución Material de la obra, que figura en el proyecto de instalaciones es de 413.516.75€, sin incluir
las partidas destinadas a seguridad y salud.

CONDICIONES URBANÍSTICAS

1.1.12

088 (112)

INSTALACIONES DE FONTANERÍA

El número máximo de operarios, en el momento de máxima afluencia se estima en 20.

1.1.10

MOSSOS D'ESQUADRA

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA

NUMERO DE TRABAJADORES

1.1.8

085 – 93 775 10 80

Las unidades constructivas de que consta la obra objeto del Presente Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo
son:

El plazo de ejecución previsto es de 5 (cinco ) meses.

1.1.7

BOMBERS

Avinguda Ernest Lluch, 32 08302 Mataró

PLAZO DE EJECUCIÓN

1.1.6

061 (CatSalut Respon)

1.2.2

EMPLAZAMIENTO

1.1.4

EMERGÈNCIES MÈDIQUES

Se añade este capítulo en previsión de ayudas de albañilería que se necesiten realizar para la ejecución de las instalaciones.

ACCESOS

2.1.1

RIESGOS MAS FRECUENTES

La totalidad de las obras se realizarán en el interior de cada local



Caída de personas al vacío.

Los accesos a obra se realizarán a pie de calle desde el vial público.



Caída de personas al mismo nivel.

La obra se dispone cerrada por el cerramiento permanente del mismo local.



Caída de personas a distinto nivel.

1.1.11



Caída de objetos sobre las personas.

La calle exterior es plana presentando una pequeña pendiente en sentido de circulación.



Golpes contra objetos.

CLIMATOLOGÍA DEL LUGAR



Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.

La zona climatológica del Maresme, con inviernos y veranos de temperatura suaves, no tiene incidencia en el proceso de
construcción, que se desarrolla principalmente en el interior del edificio.



Dermatitis por contactos con el cemento.



Partículas en los ojos.



Cortes por utilización de máquinas-herramienta.

TOPOGRAFÍA

TELEFONOS Y DIRECCIONES EN CASO DE EMERGENCIA
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Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (cortando ladrillos, por ejemplo).



Botas de goma con puntera reforzada.



Sobreesfuerzos.



Ropa de trabajo.



Electrocución.



Trajes para tiempo lluvioso.



Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.



Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.).

2.1.2

2.1.4

PROTECCIONES COLECTIVAS
Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de dimensiones:



NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD



Anchura: mínima 90 cm.



Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de caídas.



Huella: mayor de 23 cm.



Los huecos de una vertical, (bajante, por ejemplo), serán destapados para el aplomado correspondiente, concluido el cual,
se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de
protecciones en el suelo.



Contrahuella: menor de 20 cm.



Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm., de altura formada por
pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm.



Los grandes huecos (patios) se protegerán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas para la
prevención de caídas, o con barandas perimetrales.





No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta estar concluidos en toda su altura los
antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada paño de red protege.

Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido elemento estructural) en los que enganchar
el mosquetón del cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras.





Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura,
reponiéndose las protecciones deterioradas.

Se instalará en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de "peligro de caída desde altura" y de "obligatorio
utilizar el cinturón de seguridad".





Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.

Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo necesario para introducir la
carga de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga.





Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) diariamente, para evitar las acumulaciones
innecesarias.

Se instalarán cables de seguridad en torno de los pilares próximos a la fachada para anclar a ellos los mosquetones de los
cinturones de seguridad durante las operaciones de ayuda a la descarga de cargas en las plantas.





A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíbe los "puentes de un tablón".

Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo
de pisadas sobre materiales.



Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del riesgo de caída al vacío.





El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C.) con las que lo suministre el
fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga.

Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a instalar la red
de seguridad, en prevención del riesgo de caída desde altura.



Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a instalar una
protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales, según el
detalle de los planos.



El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, vigilando que no
puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.



La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de
elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo
de la carga.



Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar
las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.



Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se palearán a una plataforma de
elevación emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderán para su vertido mediante la grúa.

2.2

INSTALACION ELÉCTRICA

2.2.1

RIESGOS MAS FRECUENTES



Caída de personas al mismo nivel.



Caída de personas a distinto nivel.



Cortes por manejo de herramientas manuales.



Cortes por manejo de las guías y conductores.



Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o patios.



Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores.



Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes, (pueden derribarlos sobre el personal).



Golpes por herramientas manuales.



Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si existe un régimen de vientos
fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal.



Sobreesfuerzos por posturas forzadas.



Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del "macarrón protector".



Se prohíbe trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar el cinturón de seguridad amarrado a
algún "punto sólido y seguro".



Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.



Se prohíbe saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o viceversa.



Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.



Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.



Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores diferenciales, etc.).



Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.



Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio.



Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.

2.1.3

PROTECCIONES PERSONALES



Casco de polietileno.



Guantes de P.V.C. o de seguridad.



Guantes de cuero.



Botas de goma.



Cinturón de seguridad.

2.2.2
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD



El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado siempre por personas especialistas,
en prevención de los riesgos por montajes incorrectos.



La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material aislante normalizado contra los
contactos con la energía eléctrica.



Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas
macho-hembra.



La entrada en servicio de las celdas de transformación, se efectuará con el edificio desalojado de personal, en presencia de
la Jefatura de la obra y de esta Dirección Facultativa.



Se prohíbe en general, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de
caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad
adecuadas.
Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y sustituidas por otras en
buen estado, de forma inmediata.



Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado que se ejecutará será
el que va del cuadro general al de la "compañía suministradora", guardando en lugar seguro los mecanismos
necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse.



Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser
iniciadas, para evitar accidentes.



Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de las conexiones de
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.



Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia real en la sala, de la
banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se
encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar
la orden de entrada en servicio.



2.2.3

PROTECCIONES PERSONALES
Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en lugares con riesgo de caída de objetos o de
golpes.




Botas aislantes de la electricidad (conexiones).



Botas de seguridad.



Guantes aislantes.



Ropa de trabajo.



Cinturón de seguridad.



Faja elástica de sujeción de cintura.



Banqueta de maniobra.



Alfombra aislante.



Comprobadores de tensión.



Herramientas aislantes.

2.2.4

PROTECCIONES COLECTIVAS



La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.



Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo de "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.



La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera, sobre escaleras de mano (o
andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez protegido el hueco de la misma con una red horizontal de
seguridad, para eliminar el riesgo de caída desde altura.



La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera, sobre escaleras de mano (o
andamios de borriquetas), se efectuará una vez tendida una red tensa de seguridad entre la planta "techo" y la planta
de "apoyo" en la que se realizan los trabajos, tal, que evite el riesgo de caída desde altura.



La instalación eléctrica en terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc. sobre escaleras de mano (o andamios sobre
borriquetas), se efectuará una vez instalada una red tensa de seguridad entre las plantas "techo" y la de apoyo en la
que se ejecutan los trabajos, para eliminar el riesgo de caída desde altura.
tcEebss
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2.4

INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN

2.4.1

RIESGOS MAS FRECUENTES



Caída al mismo nivel.



Caída a distinto nivel.



Caída al vacío (huecos para ascendentes y patinillos).



Atrapamientos (entre engranajes, transmisiones, etc. durante las operaciones de puesta a punto o montaje).



Pisada sobre materiales.



Quemaduras.



Cortes por manejo de chapas.



Cortes por manejo de herramientas cortantes.



Cortes por uso de la fibra de vidrio.



Sobreesfuerzos.



Los inherentes a los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.



Los inherentes a los trabajos sobre cubiertas.



Los inherentes al tipo de andamios o medio auxiliar a utilizar.



Dermatosis por contactos con fibras.

2.4.2

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD



Se preparará la zona del solar a recibir los camiones, parcheando y compactando los blandones en evitación de vuelcos y
atrapamientos.



Los climatizadores, torres de refrigeración, extractores de gran tamaño, unidades enfriadoras, compresores, etc., se izarán
con ayuda de balancines indeformables mediante el gancho de la grúa o camión grúa. Se posarán en el suelo sobre
una superficie preparada "a priori" de tablones de reparto. Desde este punto se transportará al lugar de acopio o a la
cota de ubicación.



Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cabos que sujetarán sendos operarios, para evitar los riesgos de
atrapamientos, cortes o caídas por balanceo de la carga.



Se prohíbe expresamente guiar las cargas pesadas directamente con las manos o el cuerpo.



Los "trácteles" de soporte del peso del elemento ascendido (o descendido) por la rampa, se anclarán a los lugares
destinados para ello.



No se permitirá el amarre a "puntos fuertes" para tracción antes de agotado el tiempo de endurecimiento del "punto
fuerte" según los cálculos, para evitar los desplomes sobre las personas o sobre las cosas.



El acopio de fan-coils, equipos de ventana, consolas, etc. se ubicará en lugar acotado, para evitar interferencias con otras
tareas.



Las cajas contenedoras del fan-coils se descargarán flejadas o atadas sobre bateas o plataformas emplintadas, para evitar
derrames de la carga.



Se prohíbe utilizar los flejes como asideros de carga.



Los bloques de cajas contenedoras de fan-coils, etc. una vez situados en la planta se descargarán a mano y se irán
repartiendo directamente por los lugares de ubicación para evitar interferencias en los lugares de paso.



Los bloques de chapa, metálica, fibra de vidrio y asimilables serán descargados flejados mediante gancho de la grúa.



Las bateas serán transportadas hasta el almacén de acopio gobernadas mediante cabos guiados por dos operarios. Se
prohíbe dirigirlos directamente con las manos.



El transporte descendente o ascendente por medio de rodillos transcurriendo por rampas o lugares inclinados se
dominará mediante "trácteles" que soportarán el peso directo. Los operarios guiarán la maniobra desde los laterales,
para evitar los sobreesfuerzos y atrapamientos. El elemento de sujeción se anclará a un punto sólido, capaz de
soportar la carga con seguridad.



Se prohíbe el paso o acompañamiento lateral de transporte sobre rodillos de la maquinaria cuando la distancia libre de
paso entre ésta y los paramentos laterales verticales, sea igual o inferior a 60 cm., para evitar el riesgo de
atrapamientos por descontrol de la dirección de la carga.



El montaje de la maquinaria en las cubiertas (torres de refrigeración, centrífugos, climatizadores de intemperie), no se
iniciará hasta no haber sido concluido el cerramiento perimetral de la cubierta para eliminar el riesgo de caída.



Se acotará una superficie de trabajo de seguridad, mediante barandillas sólidas y señalización de banderolas a una
distancia mínima de 2 m. de los petos de la cubierta.



El taller y almacén de tuberías estará dotado de puerta, ventilación por "corriente de aire" e iluminación artificial en su
caso.



Una vez aplomadas las "columnas", se repondrán las protecciones de tal forma que dejen pasar los hilos de los
"plomos". Las protecciones se irán quitando conforme ascienda la columna montada. Si queda hueco con riesgo de
tropiezo o caída por él, se repondrá la protección hasta la conclusión del patinillo.



Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados para evitar respirar atmósferas tóxicas. Los tajos con soldadura de
plomo se realizarán bien al exterior, bien bajo corriente de aire.



El local destinado para almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, estará dotado de ventilación constante por
"corriente de aire", puertas con cerraduras de seguridad, e iluminación artificial en su caso, mediante mecanismos y
portalámparas antideflagrante.



La iluminación del local donde se almacenen las botellas (o bombonas) de gases licuados se efectuará, mediante
mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad.



Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada de "peligro explosión" y otra de
"prohibido fumar".

PROTECCIONES PERSONALES



Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico seco.



Casco de polietileno.





Guantes de cuero.

La iluminación en los tajos de montaje de tuberías será de un mínimo de 100 lux, medidos a una altura sobre el nivel de
pavimento, en torno a los 2 m.



Guantes de P.V.C. o goma.



Las botellas (o bombonas), de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros portabotellas.



Ropa de trabajo.



Se evitará soldar (o utilizar el oxicorte), con las bombonas (o botellas) de gases licuados expuestos al sol.



Botas de seguridad.





Botas de goma o de P.V.C., con puntera reforzada y plantillas anti-objetos punzantes o cortantes.



Faja elástica de sujeción de cintura.

Se instalarán unos letreros de precaución en el almacén de gases licuados, en el taller de montaje y sobre el acopio de
tuberías y valvulería de cobre, con la siguiente leyenda: "NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O
ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN; SE PRODUCE "ACETILURO DE COBRE" QUE ES UN COMPUESTO
EXPLOSIVO".



Cinturón de seguridad.



Las chapas metálicas, se almacenarán en paquetes sobre durmientes de reparto. Las pilas no superarán el 1,6 m. de altura
aproximada sobre el pavimento.



Además, en el tajo de soldadura se utilizarán:



Las chapas metálicas serán retiradas del acopio para su corte y formación del conducto por un mínimo de dos hombres,
para evitar el riesgo de cortes o golpes por desequilibrio.



Las planchas de fibra de vidrio, serán cortadas sobre el banco mediante cuchilla. En todo momento se asistirá al cortador
para evitar riesgos por desviaciones y errores.



Los montajes de los conductos en las cubiertas se suspenderán bajo régimen de vientos fuertes para evitar el descontrol
de las piezas y los accidentes a los operarios o a terceros.



Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura,
para eliminar el riesgo de caída.



Los conductos a ubicar en alturas considerables se instalarán desde andamios tubulares con plataformas de trabajo de un
mínimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón
intermedio y rodapié.



Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalarán las protecciones de las partes móviles, para evitar el riesgo de
atrapamientos.



El almacenado de chapas metálicas, fibra de vidrio y asimilados necesarios para la construcción de los conductos, se
ubicarán en los lugares acotados para eliminar los riesgos por interferencias en los lugares de paso.



El transporte de tramos de tubería de reducido diámetro, a hombro por un solo hombre, se realizará inclinando la carga
hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, para evitar los golpes y
tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a contraluz).



Las tuberías pesadas serán transportadas por un mínimo de dos hombres, guiados por un tercero en las maniobras de
cambios de dirección y ubicación.



Los bancos de trabajo se mantendrán en buen estado de uso, evitando la formación de astillas durante la labor. (Las
astillas pueden ocasionar pinchazos y cortes en las manos).



Los recortes sobrantes, se irán retirando conforme se produzcan a un lugar determinado, para su posterior recogida y
vertido por las trompas y evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.



Se prohíbe "hacer masa" (conectar la pinza), a parte de las instalaciones, en evitación de contactos eléctricos.



Durante el corte con cizalla las chapas permanecerán apoyadas sobre los bancos y sujetas, para evitar los accidentes por
movimientos indeseables, en especial de las hojas recortadas.



Los tramos de conducto, se evacuarán del taller de montaje lo antes posible para su conformación en su ubicación
definitiva, y evitar accidentes en el taller, por saturación de objetos.



Los tramos de conducto, se transportarán mediante eslingas que los abracen de "boca a boca" por el interior del
conducto, mediante el gancho de la grúa, para evitar el riesgo de derrame de la carga sobre las personas. Serán
guiadas por dos operarios que los gobernarán mediante cabos dispuestos para tal fin.



Se prohíbe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los accidentes por pisadas
sobre objetos.



No se conectará ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una máquina, sin antes haber apartado de ellas
herramientas que se estén utilizando, para evitar el riesgo de proyección de objetos o fragmentos.



Se notificará al personal la fecha de las pruebas en carga, para evitar los accidentes por fugas o reventones.

2.4.3



Gafas de soldador (siempre el ayudante).



Yelmo de soldador.



Pantalla de soldadura de mano.



Mandil de cuero.



Muñequeras de cuero que cubran los brazos.



Manoplas de cuero.



Polainas de cuero.

2.4.4

PROTECCIONES COLECTIVAS
El transporte o cambio de ubicación horizontal mediante rodillos, se efectuará utilizando exclusivamente al personal
necesario (evitar la acumulación de operarios, crea confusión y aumenta el riesgo), que empujará siempre la carga
desde los laterales, para evitar el riesgo de caídas y golpes por los rodillos ya utilizados.
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Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de alimentación, se instalará en el
cuadro un letrero de precaución con la leyenda: "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".



Los bancos de trabajo se mantendrán en buen estado de uso, evitando la formación de astillas durante la labor. (Las
astillas pueden ocasionar pinchazos y cortes en las manos).



Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o asimilables sin antes haber procedido a
la desconexión total de la red eléctrica de alimentación, para evitar los accidentes por atrapamiento.



Los recortes sobrantes, se irán retirando conforme se produzcan a un lugar determinado, para su posterior recogida y
vertido por las trompas y evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

2.5

INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS



Se prohíbe "hacer masa" (conectar la pinza), a parte de las instalaciones, en evitación de contactos eléctricos.

2.5.1

RIESGOS MAS FRECUENTES



Se prohíbe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los accidentes por pisadas
sobre objetos.



No se conectará ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una máquina, sin antes haber apartado de ellas
herramientas que se estén utilizando, para evitar el riesgo de proyección de objetos o fragmentos.



Se notificará al personal la fecha de las pruebas en carga, para evitar los accidentes por fugas o reventones.



Caída al mismo nivel.



Caída a distinto nivel.



Caída al vacío (huecos para ascendentes y patinillos).



Atrapamientos (entre engranajes, transmisiones, etc. durante las operaciones de puesta a punto o montaje).



Pisada sobre materiales.



Quemaduras.



Cortes por manejo de chapas.



Cortes por manejo de herramientas cortantes.



Cortes por uso de la fibra de vidrio.



Sobreesfuerzos.



Los inherentes a los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.



Los inherentes a los trabajos sobre cubiertas.



Los inherentes al tipo de andamios o medio auxiliar a utilizar.



Dermatosis por contactos con fibras.

2.5.2

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD



Se preparará la zona del solar a recibir los camiones, parcheando y compactando los blandones en evitación de vuelcos y
atrapamientos.



Los elementos de gran tamaño, se izarán con ayuda de balancines indeformables mediante el gancho de la grúa o camión
grúa. Se posarán en el suelo sobre una superficie preparada "a priori" de tablones de reparto. Desde este punto se
transportará al lugar de acopio o a la cota de ubicación.



Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cabos que sujetarán sendos operarios, para evitar los riesgos de
atrapamientos, cortes o caídas por penduleo de la carga.



Se prohíbe expresamente guiar las cargas pesadas directamente con las manos o el cuerpo.



Los "trácteles" de soporte del peso del elemento ascendido (o descendido) por la rampa, se anclarán a los lugares
destinados para ello.



No se permitirá el amarre a "puntos fuertes" para tracción antes de agotado el tiempo de endurecimiento del "punto
fuerte" según los cálculos, para evitar los desplomes sobre las personas o sobre las cosas.



El acopio de elementos y mecanismos ubicará en lugar acotado, para evitar interferencias con otras tareas.



Se prohíbe utilizar los flejes como asideros de carga.



Los bloques de cajas contenedoras de elementos, etc. una vez situados en la planta se descargarán a mano y se irán
repartiendo directamente por los lugares de ubicación para evitar interferencias en los lugares de paso.



Los bloques de chapa, metálica, fibra de vidrio y asimilables serán descargados flejados mediante gancho de la grúa.



Las bateas serán transportadas hasta el almacén de acopio gobernadas mediante cabos guiados por dos operarios. Se
prohíbe dirigirlos directamente con las manos.



El transporte de tramos de tubería de reducido diámetro, a hombro por un solo hombre, se realizará inclinando la carga
hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, para evitar los golpes y
tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a contraluz).

2.5.3


Casco de polietileno.



Guantes de cuero.



Guantes de P.V.C. o goma.



Ropa de trabajo.



Botas de seguridad.



Botas de goma o de P.V.C., con puntera reforzada y plantillas anti-objetos punzantes o cortantes.



Faja elástica de sujeción de cintura.



Cinturón de seguridad.



Además, en el tajo de soldadura se utilizarán:

2.5.4

Las tuberías pesadas serán transportadas por un mínimo de dos hombres, guiados por un tercero en las maniobras de
cambios de dirección y ubicación.
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PROTECCIONES PERSONALES



Gafas de soldador (siempre el ayudante).



Yelmo de soldador.



Pantalla de soldadura de mano.



Mandil de cuero.



Muñequeras de cuero que cubran los brazos.



Manoplas de cuero.



Polainas de cuero.
PROTECCIONES COLECTIVAS



El transporte o cambio de ubicación horizontal mediante rodillos, se efectuará utilizando exclusivamente al personal
necesario (evitar la acumulación de operarios, crea confusión y aumenta el riesgo), que empujará siempre la carga
desde los laterales, para evitar el riesgo de caídas y golpes por los rodillos ya utilizados.



El transporte descendente o ascendente por medio de rodillos transcurriendo por rampas o lugares inclinados se
dominará mediante "trácteles" que soportarán el peso directo. Los operarios guiarán la maniobra desde los laterales,
para evitar los sobreesfuerzos y atrapamientos. El elemento de sujeción se anclará a un punto sólido, capaz de
soportar la carga con seguridad.



Se prohíbe el paso o acompañamiento lateral de transporte sobre rodillos de la maquinaria cuando la distancia libre de
paso entre ésta y los paramentos laterales verticales, sea igual o inferior a 60 cm., para evitar el riesgo de
atrapamientos por descontrol de la dirección de la carga.



Se acotará una superficie de trabajo de seguridad, mediante barandillas sólidas y señalización de banderolas a una
distancia mínima de 2 m. de los petos de la cubierta.



El taller y almacén de tuberías estará dotado de puerta, ventilación por "corriente de aire" e iluminación artificial en su
caso.



Una vez aplomadas las "columnas", se repondrán las protecciones de tal forma que dejen pasar los hilos de los
"plomos". Las protecciones se irán quitando conforme ascienda la columna montada. Si queda hueco con riesgo de
tropiezo o caída por él, se repondrá la protección hasta la conclusión del patinillo.



Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados para evitar respirar atmósferas tóxicas. Los tajos con soldadura de
plomo se realizarán bien al exterior, bien bajo corriente de aire.



El local destinado para almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, estará dotado de ventilación constante por
"corriente de aire", puertas con cerraduras de seguridad, e iluminación artificial en su caso, mediante mecanismos y
portalámparas antideflagrante.

2.6.2

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD



Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas en evitación de
sobrecargas innecesarias.



Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente
cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.



La iluminación del local donde se almacenen las botellas (o bombonas) de gases licuados se efectuará, mediante
mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad.



Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán de tal forma que pueda
realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamación.



Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada de "peligro explosión" y otra de
"prohibido fumar".



Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está pintando (ventanas y
puertas abiertas).



Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico seco.





La iluminación en los tajos de montaje de tuberías será de un mínimo de 100 lux, medidos a una altura sobre el nivel de
pavimento, en torno a los 2 m.

Se prohibe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de mano, tanto de
los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.





Las botellas (o bombonas), de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros portabotellas.

Se prohibe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la realización de
trabajos sobre superficies inseguras.



Se evitará soldar (o utilizar el oxicorte), con las bombonas (o botellas) de gases licuados expuestos al sol.





Se instalarán unos letreros de precaución en el almacén de gases licuados, en el taller de montaje y sobre el acopio de
tuberías y valvulería de cobre, con la siguiente leyenda: "NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O
ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN; SE PRODUCE "ACETILURO DE COBRE" QUE ES UN COMPUESTO
EXPLOSIVO".

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de las clavijas
macho-hembra.



Las operaciones de lijados, (tras plastecidos o imprimidos), mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre
bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión.



El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la menor altura posible, en evitación de
salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas.



Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos o
pigmentos tóxicos.



Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de una
profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.



Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).



Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente, (puentes grúa por ejemplo), durante las
operaciones de pintura de carriles (soportes, topes, barandillas, etc.) en prevención de atrapamientos o caídas desde
altura.



Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones (tuberías de presión, equipos motobombas,
calderas, conductos, etc.) durante los trabajos de pintura de señalización (o de protección de conductos, tuberías de
presión, equipos motobombas, etc.).



Las chapas metálicas, se almacenarán en paquetes sobre durmientes de reparto. Las pilas no superarán el 1,6 m. de altura
aproximada sobre el pavimento.



Las chapas metálicas serán retiradas del acopio para su corte y formación del conducto por un mínimo de dos hombres,
para evitar el riesgo de cortes o golpes por desequilibrio.



Los montajes de las instalaciones en las cubiertas se suspenderán en presencia de vientos fuertes para evitar el descontrol
de las piezas y los accidentes a los operarios i/o a terceros.



Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura,
para eliminar el riesgo de caída.



Las tuberías a ubicar en alturas considerables se instalarán desde andamios tubulares con plataformas de trabajo de un
mínimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón
intermedio y rodapié.



Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalarán las protecciones de las partes móviles, para evitar el riesgo de
atrapamientos.



Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de alimentación, se instalará en el
cuadro un letrero de precaución con la leyenda: "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".



Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o asimilables sin antes haber procedido a
la desconexión total de la red eléctrica de alimentación, para evitar los accidentes por atrapamiento.

2.6

PINTURAS Y BARNICES

2.6.1

RIESGOS MAS FRECUENTES



Caídas de personas al mismo nivel.



Caídas de personas a distinto nivel.



Caídas de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables)



Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).



Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).



Contacto con substancias corrosivas.



Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.



Contactos con la energía eléctrica.



Sobreesfuerzos.

2.6.3


Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).



Guantes de P.V.C. largos, (para remover pinturas a brazo).



Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).



Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).



Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).



Calzado antideslizante.



Ropa de trabajo.



Gorro protector contra pintura para el pelo.

2.6.4
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PROTECCIONES PERSONALES

PROTECCIONES COLECTIVAS



Las pinturas, barnices, disolventes, etc. se almacenarán en locales con el título "Almacén de pinturas" manteniéndose
siempre la ventilación por "tiro de aire", para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones.



Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.



Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, barnices, disolventes, etc. se instalará una señal de "peligro
de incendios" y otra de "prohibido fumar".



Se prohíbe arrojar escombro directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará de planta en
planta, o bien se verterá a través de trompas.



Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes de los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad en las
situaciones de riesgo de caída desde altura.



Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios.





Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm. (tres tablones trabados),
para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.

La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en prevención de
caídas. Si se supera esta distancia será obligatorio el uso del arnés de seguridad



Se prohíbe la utilización, de las escaleras de mano en los balcones, terrazas, tribunas, viseras, sin haber puesto
previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caídas al
vacío.

Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída.





Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una pasarela
instalada para tal efecto.



La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno a los 2
m.



Se establecerá a lo largo y ancho de los paramentos verticales, "puntos fuertes" de seguridad en los que arriostrar los
andamios.



Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.



Los cabrestantes de elevación de los andamios colgados, se servirán perfectamente enrolladas y engrasadas tras una
revisión (en caso de ser de primer uso).



La pintura de las cerchas de la obra se ejecutará desde el interior de "guindolas" de soldador, con el fiador del cinturón
de seguridad amarrado a un punto firme de la propia cercha.



Los cabrestantes no se acopiarán directamente sobre el terreno. El acopio, a ser posible, se realizará ordenadamente bajo
techado.



Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, según detalle de planos, bajo el tajo de pintura
de cerchas (y asimilables) para evitar el riesgo de caída desde alturas.



Los cables de sustentación, en cualquier posición de los andamios colgados, tendrán longitud suficiente como para que
puedan ser descendidos totalmente hasta el suelo, en cualquier momento.



Los andamios deberán ser capaces de soportar cuatro veces la carga máxima prevista.



Los andamios colgados en fase de "parada temporal del tajo" deben ser descendidos al nivel del suelo por lo que se
prohíbe su abandono en cotas elevadas.



Los andamios se inspeccionarán diariamente antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de
seguridad.



Los elementos de denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación o
sustitución.



Se tenderán cables de seguridad anclados a "puntos fuertes" de la estructura en los que amarrar el fiador del cinturón
de seguridad, necesario para la permanencia o paso por los andamios.

3.

MEDIOS AUXILIARES

3.1

ANDAMIOS EN GENERAL

3.1.1

RIESGOS MAS FRECUENTES



Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).



Caídas al vacío.



Caídas al mismo nivel.



Desplome del andamio.



Contacto con la energía eléctrica.



Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).



Golpes por objetos o herramientas.



Atrapamientos.



Casco de polietileno.



Los derivados del padecimiento de enfermedades, no detectadas (epilepsia, vértigo, etc.).



Botas de seguridad.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD



Calzado antideslizante.



Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los
trabajadores.



Cinturón de seguridad.



Ropa de trabajo.



Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones inestables.



Trajes para ambientes lluviosos.



Los tramos verticales (módulos o pies derechos), de los andamios se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas.



Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o porciones de
tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.



Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal
forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.

3.1.2



Las plataformas de trabajo, ubicadas a 2 o más metros de altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 90 cm.
de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés.



Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los trabajos.



Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que
mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso.



Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las personas
o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.

3.1.3

PROTECCIONES PERSONALES
Además, de las prendas de protección personal obligatorias para desempeñar la tarea específica sobre un andamio se han
de utilizar:

3.2

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS

3.2.1

RIESGOS MAS FRECUENTES



Caídas a distinto nivel.



Caídas al mismo nivel.



Caídas al vacío.



Golpes o atrapamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje.



Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, cimbreos).



Los inherentes al oficio necesario para el trabajo a ejecutar.

3.2.2
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NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre superficies
inclinadas.



Las borriquetas de madera estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y roturas, para
eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo.



Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y otros movimientos
indeseables.



Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. para evitar el riesgo de
vuelcos por basculamiento.



Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes flechas, indeseables para las
plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear.



Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la sustitución de éstas, por
"bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables.



Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y repartido uniformemente
por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.



Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas limitadoras de la
apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad.



Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm. (3 tablones trabados entre sí), y el
grosor del tablón será como mínimo de 7 cm.



Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 o más metros de altura, estarán protegidos
con barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié.



Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura, se arriostrarán entre
sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro.



Los trabajos de andamios sobre borriquetas en los balcones (bordes de forjados, cubiertas y asimilables), tendrán que ser
protegidos del riesgo de caída desde altura por alguno de estos sistemas:
A.

Cuelgue de "puntos fuertes" de seguridad de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del cinturón de
seguridad.

B.

Cuelgue desde los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de redes tensas de seguridad.

C.

Montaje de "pies derechos" firmemente acuñados al suelo y al techo, en los que instalar una barandilla sólida
de 90 cm. de altura, medidos desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y
rodapié.



Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 o más
metros de altura.



Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas.



La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en trabajos sobre andamios de borriquetas, estará montada a base
de manguera antihumedad con portalámparas estanco de seguridad mango aislante y rejilla protectora de la bombilla,
y conectada a los cuadros de distribución.



Se prohíbe apoyar borriquetas aprisionando cables (o mangueras) eléctricas para evitar el riesgo de contactos eléctricos
por cizalladura (o repelón del cable o manguera).



La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de los tablones que
forman la superficie de trabajo.

3.2.3

Además de las prendas de protección obligatoria para desempeñar la tarea específica sobre los andamios sobre
borriquetas se han de utilizar:
Calzado antideslizante.



Botas de seguridad.



Cinturón de seguridad (para trabajos sobre plataformas ubicados a 2 o más metros de altura).

3.4

ANDAMIOS METALICOS TUBULARES

3.4.1

RIESGOS MAS FRECUENTES
Caídas a distinto nivel.



Caídas al vacío.



Caídas al mismo nivel.



Atrapamientos durante el montaje.



Caídas de objetos.



Golpes por objetos.



Los derivados del trabajo realizado a la intemperie.



Sobreesfuerzos.



Los inherentes al trabajo específico que deba desempeñar sobre ellos.

3.4.2

PROTECCIONES PERSONALES
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NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.



Los andamios tubulares se montarán según la distribución y accesos indicados en los planos.



Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes especificaciones preventivas:


No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad (cruces
de San Andrés y arriostramientos).



La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá las garantías necesarias como para
poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad.



Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila atadas con "nudos de
marinero" o mediante eslingas normalizadas.



Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de sujeción
contra basculamientos.



Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección del tramo ejecutado antes de iniciar el
siguiente en prevención de los riesgos por la existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos.



Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien mediante las mordazas y
pasadores previstos, según los modelos comercializados.



Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura, obligatoriamente 2 bandejas metálicas (se prohíbe
el uso de tablones para conformar plataformas de trabajo sobre andamios tubulares).



Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm.



Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 90 cm. de
altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.



Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los tablones.



Los módulos de apoyo de los andamios tubulares, estarán dotados de bases regulables sobre tornillos sin fin (husillos de
nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto.



Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo
directo sobre el terreno.



Los módulos de base de diseñó especial para el paso de peatones, se complementarán con entablados y viseras seguras a
"nivel de techo" en prevención de golpes a terceros.



Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños tubulares a nivel, por encima del 1,90 m. y
con los travesaños diagonales, con el fin de rigidizar perfectamente el conjunto y garantizar su seguridad.



La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras prefabricadas
(elemento auxiliar del propio andamio).



Se prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas de
materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y asimilables.



Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios tubulares dispuestos
sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin soldar.



Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si antes no se han cercado
con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié.

Los andamios sobre ruedas, cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de cumplir un coeficiente de
estabilidad y por consiguiente, de seguridad.



Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la
cara en la que no se trabaja.



Se prohíbe el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de
los andamios tubulares.



Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en el que se trabaja.



Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los "puntos de seguridad" previstos.



Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas
mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.





Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que
pueden hacer caer a los trabajadores.

En la base, nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto indeformable y
más estable.





Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes por sobrecargas
innecesarias.

Cada dos bases (o borriquetas metálicas), montadas en altura, se instalarán de forma alternativa -vistas en planta, una
barra diagonal de estabilidad.





Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte posterior de la plataforma
de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma.

Las plataformas de trabajo montadas sobre los andamios sobre ruedas, se limitarán en todo su contorno con una
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.





Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que se está trabajando,
en prevención de accidentes por caída de objetos.

Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas montadas sobre las plataformas de trabajo de las torretas metálicas sobre
ruedas, por inseguros.





Se prohíbe trabajar sobre los andamios tubulares bajo regímenes de vientos fuertes en prevención de caídas.

La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a los "puntos fuertes de seguridad", en prevención de
movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores.





Se protegerá del riesgo de caídas desde altura (o al vacío), de los operarios sobre los andamios tubulares, tendiendo redes
tensas verticales de seguridad que protegerán las cotas de trabajo.

Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante tornos montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un
mínimo de dos bridas al andamio sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga.



Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que
puedan originar caídas de los trabajadores.

Además de las prendas de protección obligatoria para desempeñar la tarea específica sobre los andamios metálicos, se
han de utilizar:



Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas que pudieran
originar desequilibrios o balanceos.



Casco de polietileno.





Ropa de trabajo.

Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los andamios sobre
ruedas, en prevención de accidentes.



Calzado antideslizante.



Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los escombros (y
asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de cargas.



Además, durante el montaje se utilizarán:



Se prohíbe trabajar en exteriores sobre andamios sobre ruedas, bajo régimen de fuertes vientos, en prevención de
accidentes.



Se prohíbe transportar personas o materiales sobre andamios sobre ruedas durante las maniobras de cambio de posición
en prevención de caídas de los operarios.



Se prohíbe subir a/o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de andamios sobre ruedas sin haber instalado
previamente los frenos antirodadura de las ruedas.



Se prohíbe utilizar andamios sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos,
jardines y asimilables) en prevención de vuelcos.



Se tenderán cables de seguridad anclados a los "puntos fuertes" a los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad
durante los trabajos a efectuar sobre plataformas en torretas metálicas ubicadas a más de 2 m. de altura.

3.4.3



h/l menor o igual a 3
Donde:
h = a la altura de la plataforma de la torreta
l = a la anchura menor de la plataforma en planta

PROTECCIONES PERSONALES



Botas de seguridad.



Calzado antideslizante.



Cinturón de seguridad.

3.5

ANDAMIOS METALICOS SOBRE RUEDAS

3.5.1

RIESGOS MAS FRECUENTES



Caídas a distinto nivel.



Caídas al vacío.



Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio.



Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje.



Sobreesfuerzos.



Los inherentes al trabajo que debe desempeñarse sobre ellos.

3.5.2

3.5.3

Además de las prendas de protección obligatoria para desempeñar la tarea específica sobre los andamios metálicos sobre
ruedas, se han de utilizar:

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD



Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de sujeción
contra basculamientos.



Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura, obligatoriamente 2 bandejas metálicas (se prohíbe
el uso de tablones para conformar plataformas de trabajo sobre andamios tubulares rodantes).
Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm.), que permita
la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas.



PROTECCIONES PERSONALES
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Casco de polietileno.



Ropa de trabajo.



Calzado antideslizante.



Cinturón de seguridad.



Para el montaje se utilizarán, además:


Guantes de cuero.



Botas de seguridad.



Cinturón de seguridad.

3.6

ESCALERAS DE MANO

3.6.1

RIESGOS MAS FRECUENTES



Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre superficies provisionales
horizontales).



Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de
apertura.



Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura
máxima.



Caídas al mismo nivel.



Caídas a distinto nivel.



Caídas al vacío.



Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad.



Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.)





Vuelco lateral por apoyo irregular.

Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura para no
mermar su seguridad.



Rotura por defectos ocultos.



Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.



Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de plataformas de
trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.).



Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a
ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.

3.6.2

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

3.6.2.1

TODO TIPO DE ESCALERAS DE MANO



Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.



Las escaleras de mano a utilizar, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de Seguridad.



Las escaleras de mano a utilizar, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan
acceso.



Las escaleras de mano a utilizar, sobrepasarán en 0,90 m. la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano
de desembarco, al extremo superior del larguero.



Las escaleras de mano a utilizar, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del
superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.



Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de mano.



Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden
mermar la estabilidad de este medio auxiliar.



El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono
de la escalera a dos o más operarios.

3.6.3

Además de las prendas de protección obligatoria para desempeñar la tarea específica sobre las escaleras manuales, se
han de utilizar:

3.6.2.2

Las escaleras de madera a utilizar, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su
seguridad.



Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.



Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los
posibles defectos.


3.6.2.3

Botas de seguridad.



Botas de goma o P.V.C.



Calzado antideslizante.



Cinturón de seguridad.
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOBILES DE PERSONAL.

4.

MAQUINARIA

4.1

CAMION

4.1.1

RIESGOS MAS FRECUENTES



Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida).



Choque contra otros vehículos (entrada, circulación interna y salida).



Vuelco de camión (blandones, fallo de cortes o de taludes).



Vuelco por desplazamiento de carga.



Caídas (al subir o bajar de la caja).



Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas).

4.1.2

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
Las maniobras de aparcamiento y salida del camión serán dirigidas por un señalista.

Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán preferentemente para usos internos de la obra.



Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder más adecuado.

ESCALERAS METALICAS



Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más uniformemente
repartida posible.



El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad.



Para abandonar la cabina del camión el chofer deberá colocarse el casco de seguridad.



Se circulará únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga.

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.



Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie.



Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas.



El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales fabricados para tal
fin.









3.6.2.4

Casco de polietileno.

VEASE PUNTO 4.9

ESCALERAS DE MADERA





3.7

El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente; es decir, mirando
directamente hacia los peldaños que se están utilizando.



PROTECCIONES PERSONALES

4.1.3

PROTECCIONES PERSONALES

ESCALERAS DE TIJERA



Casco de polietileno.

Son de aplicación las condiciones enunciadas para escaleras de madera y metálicas.



Cinturón de seguridad.



Botas de seguridad.
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Ropa de trabajo.



Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo.



Manoplas de cuero.



Contactos con la energía eléctrica.



Guantes de cuero.



Los derivados de las interferencias con líneas de suministro aéreo de energía eléctrica.



Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombro).



Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle).

4.1.4

4.2.2

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD



La grúa torre se montará siguiendo expresamente todas las maniobras que el fabricante da para ese modelo y marca, sin
omitir ni cambiar los medios auxiliares o de seguridad recomendados.



La grúa (o grúas) torre, se ubicará en el lugar señalado en los planos que completan este Estudio de Seguridad y Salud, y
será de las características indicadas en los mismos.



La grúa torre estará dotada de un letrero en lugar visible, en el que se fije claramente la carga máxima admisible en punta.



La grúa torre estará dotada de engrase permanente en punta, para evitar el riesgo de caída al vacío durante las
operaciones de mantenimiento.



Se realizará una inspección semanal, del estado de seguridad de los cables de izado de la grúa.



Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, serán sustituidos de inmediato.



Se prohíbe la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de la grúa torre.



En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose fuera de servicio hasta pasado el riesgo
de agresión eléctrica.



En caso de tormentas, se procederá como sigue:

PROTECCIONES COLECTIVAS



Las operaciones de carga y descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados para tal efecto.



Todos los camiones dedicados al transporte estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.



Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido instalado el freno de mano de la
cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo
mecánico.



El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas para tal menester, dotadas
de ganchos de inmovilización y seguridad.
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en
previsión de desplomes.


4.2

GRUA

4.2.1

RIESGOS MAS FRECUENTES

4.2.1.1

MONTAJE Y DESMONTAJE GRUA



Se paralizarán los trabajos con la grúa torre.



Caídas a otro nivel (operaciones en el suelo).



Se izará el gancho libre de cargas, junto a la torre.



Caídas al vacío (operaciones en altura).



Se procederá a dejar la pluma en veleta.



Atrapamientos.



En caso de haberse instalado limitadores de giro, se sugiere dejarlos fuera de servicio.



Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados.





Cortes.

La grúa torre será de un modelo que haga descender el gancho mediante accionamiento mecánico y no por gravedad
simple.



Sobreesfuerzos.



El gancho del que quede equipada la grúa torre será del modelo y lastre marcado por el fabricante para el modelo de
grúa montada en obra.



Contacto con la energía eléctrica.





Los propios de lugar de ubicación, carga y descarga.

Al finalizar cualquier período de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizarán en la grúa torre las siguientes
maniobras:
1º Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil.
2º Dejar la pluma en posición "veleta".
3º Poner los mandos a cero.
4º Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía eléctrica). Esta maniobra
implica la desconexión previa del suministro eléctrico de la grúa en el cuadro general de la obra.



La grúa torre puede tener el tambor de enrollamiento en la parte inferior de la base. En el caso de que éste se ubique
lateralmente, no se autorizará el funcionamiento de la grúa en tanto no se instale un bastidor cubierto con malla
electrosoldada metálica que, permitiendo la visión del correcto enrollamiento del cable, impida los atrapamientos por
cualquier causa, al no permitir el acceso directo.



Cuando se instale más de una grúa y se solapen en su radio de acción, las plumas se montarán con diferencias de un
tramo de torre, con lo que se conseguirá que las plumas y ganchos no entren en colisión durante los solapes.



Para evitar "enganches" (o "choques fortuitos"), de las cargas, se nombrará a un señalista que dirija y coordine las
maniobras de las grúas.



Los gruístas o maquinistas quemanejen la grúa torre de esta obra, acreditarán su capacidad profesional.



Los gruístas siempre llevarán puesto un cinturón de seguridad clase C que amarrarán al punto sólido y seguro, ubicado
según los planos.



Se prohíbe expresamente, para prevenir el riesgo de caídas de los gruístas, que trabajen sentados en los bordes de los
forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa.



El lastre para la base de la grúa torre será de la densidad y granulometría (o piezas prefabricadas de hormigón), fijada por
el fabricante. No se admitirán otros lastres por inseguros.

4.2.1.2

EN SERVICIO (Incluso mantenimiento)
Vuelco o caída de la grúa por:




Fuertes vientos.



Incorrecta nivelación de la base fija.



Incorrecta superficie de apoyo.



Lastre inadecuado (o defectuoso, roto, etc.).



Choque con otras grúas próximas por igual nivel, o por solape (Tanto por las "flechas" y "contraflechas").



Enganche entre cables de izado y entre grúas.



Sobrecarga de la pluma.



Fallo humano.



Caídas desde altura (mantenimiento o maquinista en cabina elevada).



Caídas al vacío (mantenimiento o maquinista).



Atrapamientos.



Incorrecta respuesta de la botonera.



Sobreesfuerzos.



Derrame o desplome de la carga durante el transporte.
tcEebss
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El lastre de la contraflecha cumplirá con las especificaciones dadas por el fabricante para su construcción, montaje y
sujeción.



Se prohíbe utilizar la grúa torre si no puede desviar o encoquillar la línea eléctrica y persiste el riesgo de electrocución.

4.2.3

PROTECCIONES PERSONALES

4.2.3.1

GRUISTA



Casco de polietileno.



Ropa de trabajo.



Ropa de abrigo.



Botas de seguridad.



Botas de goma o P.V.C. de seguridad.



Cinturón de seguridad.

4.2.3.2

Casco de polietileno con barbuquejo.



Ropa de trabajo.



Botas de seguridad.



Botas aislantes de la electricidad.



Guantes aislantes de la electricidad.



Guantes de cuero.



Cinturón de seguridad de sujeción clase A.



Cinturón de seguridad anticaídas clase C.

4.2.4

El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará aéreo sobre postes y en toda su longitud, se señalizará
con cuerda de banderolas pendiente del propio cable. Los pasos de zonas con tránsito de vehículos se efectuarán a
una altura no inferior a los 4 m.



El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará enterrando a un mínimo de 40 cm. de profundidad; el
recorrido siempre permanecerá señalizado. Los pasos de zona con tránsito de vehículos se protegerán mediante una
cubrición a base de tablones enrasados en el pavimento.



La grúa torre estará dotada de mecanismo limitador de carga (para el gancho) y de desplazamiento de carga (para la
pluma), en prevención del riesgo de vuelco.

4.3

ELEVADOR ELECTRICO (MAQUINILLO)

4.3.1

RIESGOS MAS FRECUENTES

MONTADORES Y MANTENIMIENTO







Caídas al vacío.



Caídas de la carga.



Caídas de la máquina.



Los derivados de las sobrecargas.



Atrapamientos.



Contactos con la energía eléctrica.

4.3.2

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD



El anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tres bridas pasantes por cada apoyo, que atravesarán el forjado
abrazando las viguetas (o nervios de los forjados reticulares).



El anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tres bulones pasantes por cada apoyo; atornillados a unas placas
de acero, para el reparto de cargas en la cara inferior del forjado.



El anclaje del maquinillo se dispondrá sobre seis tramos de longitud uniforme de tablones de reparto de cargas (dos por
anclaje), tales, que transmitan el esfuerzo a soportar por la zona de bovedillas, a las viguetas colindantes.



No se permite la sustentación de los maquinillos por contrapeso.



Los maquinillos estarán dotados de:

PROTECCIONES COLECTIVAS
La grúa torre estará dotada de la escalerilla de ascensión a la corona, protegida con anillos de seguridad para disminuir el
riesgo de caídas.




La grúa torre estará dotada de cable fiador de seguridad, para anclar los cinturones de seguridad a lo largo de la escalera
interior de la torre.



La grúa torre estará dotada de cable fiador para anclar los cinturones de seguridad a todo lo largo de la pluma; desde los
contrapesos a la punta.



La grúa torre estará dotada de plataformas o pasarelas de circulación en torno a la "corona", y para acceso a los
contrapesos de la pluma. Estas plataformas o pasarelas estarán limitadas lateralmente por barandillas de 1,10 m. de
altura, formadas por pasamanos, dos barras intermedias y rodapié.



La grúa torre estará dotada de ganchos de acero normalizados, con rótulo de carga máxima admisible.



La grúa torre estará dotada de gancho de acero normalizado dotado con pestillo de seguridad.



Se paralizarán los trabajos con la grúa torre, por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen
de vientos iguales o superiores a 60 Km/h.



Se considera "zona de riesgo potencial" por la existencia de grúas torre, el círculo delimitado por una circunferencia de
radio calculado según la siguiente fórmula, válida para el área de "flecha" y la de "contraflecha".

Siendo:
El centro de la circunferencia, el eje de la corona de giro de la grúa torre en proyección vertical a nivel del suelo (todas las longitudes en
metros)

R = El radio de la circunferencia de peligro.
r = El alcance o recorrido total posible del carro portor sobre la "pluma" (o distancia eje corona y extremo del contrapeso).
H = La máxima altura posible de elevación de cargas en la posición exacta de la grúa que se calcula.
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Gancho con pestillo de seguridad.



Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para el acceso a las partes móviles internas. En todo momento
estará instalada al completo.



Los lazos de los cables utilizados para izado, se formarán con tres bridas y guardacabos. También pueden formarse
mediante un casquillo soldado y guardacabos.



En todo momento podrá leerse en caracteres grandes la carga máxima autorizada para izar, que coincidirá con la marcada
por el fabricante del maquinillo.



Todos los maquinillos que incumplan alguna de las condiciones descritas quedarán de inmediato, fuera de servicio.
Se prohíbe izar o desplazar cargas con el maquinillo mediante tirones sesgados, por ser maniobras inseguras y peligrosas.



Se prohíbe expresamente las operaciones de mantenimiento de los maquinillos sin desconectar de la red eléctrica.
PROTECCIONES PERSONALES



Casco de polietileno.



Guantes de cuero.



Botas de seguridad.



Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.



Ropa de trabajo.



Cinturón de seguridad.

4.3.4

tcEebss

Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente.



4.3.3

R = ((r + 3)2 + (H + 2)2)1/2



PROTECCIONES COLECTIVAS

La toma de corriente de los maquinillos se realizará mediante una manguera eléctrica antihumedad dotada de conductor
expreso para toma de tierra. El suministro se realizará bajo la protección de los disyuntores diferenciales del cuadro
eléctrico general.





Diariamente, se revisará el buen estado de la puesta a tierra de la carcasa de los maquinillos.



Los soportes de los maquinillos, estarán dotados de barras laterales de ayuda a la realización de las maniobras conocidas
como "las barandillas del maquinillo".



Se instalará una "argolla de seguridad", cable de seguridad o asimilable, en la que anclar el fiador del cinturón de
seguridad del operario encargado del manejo del maquinillo.



Se instalará junto a cada maquinillo a montar un rótulo con la siguiente leyenda: "SE PROHIBE ANCLAR EL CINTURON
DE SEGURIDAD A ESTE MAQUINILLO".



Se realizará -salvo necesidad expresa- un mantenimiento semanal de los maquinillos.





Casco de polietileno.



Gafas de seguridad antiproyecciones.



Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.



Ropa de trabajo.



Botas de seguridad.



Faja elástica (corte de tablones).



Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

4.4.4

PROTECCIONES COLECTIVAS



Se acotará la zona de carga en planta, en un entorno de dos metros en prevención de daños por desprendimientos de
objetos durante el izado.

Las sierras circulares no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma general) del borde de los forjados
con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.).





No permanecerá nadie en la zona de seguridad descrita en el punto anterior durante la maniobra de izado o descenso de
cargas.

Las sierras circulares no se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del gancho de la grúa, para
evitar los riesgos por derrame de carga.



Las máquinas de sierra circular estarán dotadas de los siguientes elementos de protección:



Se instalará, junto a la "zona de seguridad para carga y descarga" mediante maquinillo, una señal de "peligro, caída de
objetos".



Carcasa de cubrición del disco.



Cuchillo divisor del corte.

MESA DE SIERRA CIRCULAR



Empujador de la pieza a cortar y guía.

El presente apartado se refiere tanto a la Sierra circular para madera como a la Sierra circular para material cerámico.



Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.

RIESGOS MAS FRECUENTES



Interruptor estanco.



Cortes.



Toma de tierra.



Golpes por objetos.



Abrasiones.



Atrapamientos.



Emisión de partículas.



Sobreesfuerzos (corte de tablones).



Emisión de polvo.



Ruido ambiental.



Contacto con la energía eléctrica.



Los derivados de los lugares de ubicación (caídas, intoxicación, objetos desprendidos, etc.).

4.4

4.4.1

4.4.2

Se prohíbe el cambio de ubicación de las mesas de sierra circular mediante eslingado y cuelgue directo del gancho de la
grúa-torre. El transporte elevado, se realizará subiendo la mesa de sierra a una batea emplintada a la que se amarrará
firmemente. La batea mediante eslingas se suspenderá del gancho de la grúa, en prevención del riesgo de caída de la
carga.



Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.
ROZADORA ELECTRICA

4.5.1

RIESGOS MAS FRECUENTES

Las máquinas de sierra circular estarán señalizadas mediante "señales de peligro" y rótulos con la leyenda "PROHIBIDO
UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS", en prevención de los riesgos por impericia.



La alimentación eléctrica de las sierras de disco se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas
estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos.

4.5

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD







Contacto con la energía eléctrica.



Erosiones en las manos.



Cortes.



Golpes por fragmentos en el cuerpo.



Los derivados de la rotura del disco.



Los derivados de los trabajos con polvo ambiental.



Pisadas sobre materiales (torceduras, cortes)



Los derivados del trabajo con producción de ruido.

4.5.2

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD



El personal encargado del uso de la rozadora será experto en el manejo de la misma.



Se prohíbe expresamente dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los períodos de
inactividad.



No se realizarán rozas en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente; el disco puede fracturarse y
producir lesiones.



El mantenimiento de las mesas de sierra será realizado por personal especializado para tal menester, en prevención de los
riesgos por impericia.



No se golpeará con el disco al mismo tiempo que se corta; el disco puede romperse y producir lesiones.



La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general (o de distribución) en
combinación con los disyuntores diferenciales.

Se mojará la zona a rozar para disminuir la formación de polvo.





Se prohíbe dejar en el suelo o dejar abandonada conectada a la red eléctrica la rozadora, es una posición insegura.



Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido y
apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido).

4.4.3

4.5.3

PROTECCIONES PERSONALES
tcEebss
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PROTECCIONES PERSONALES



Casco de polietileno.



Ropa de trabajo.



Guantes de cuero.



Botas de seguridad.



Mandil y manguitos de cuero.



Gafas de seguridad antiproyecciones.



Mascarilla de seguridad antipolvo con filtro mecánico recambiable.

4.5.4

PROTECCIONES COLECTIVAS



Las herramientas accionadas mediante compresor estarán dotadas de camisas insonorizadas, para disminuir el nivel
acústico.



Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares cerrados o con
ventilación insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas.



Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.



Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el suelo, para evitar accidentes.



Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramienta estarán siempre protegidas con su correspondiente carcasa
anticontactos eléctricos.



No se depositará la rozadora aún en movimiento directamente en el suelo, es una posición insegura.



Las rozadoras estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico.



Se revisará diariamente los discos de corte, cerciorándose de que se cambian inmediatamente los deteriorados.



Casco de polietileno.



Las rozadoras serán reparadas por personal especializado.



Ropa de trabajo.



Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de la conexión a tierra de las rozadoras a través del cable eléctrico de
alimentación, retirando del servicio aquellas máquinas que la tengan anulada.



Guantes de seguridad.



Guantes de goma o de P.V.C.



El suministro eléctrico a la rozadora se efectuará mediante manguera antihumedad a partir del cuadro general (o de
distribución), dotada con clavijas machohembra estancas.



Botas de goma o P.V.C.



Plantillas anticlavos.



Botas de seguridad.



Mandil, polainas y muñequeras de cuero (caso de soldadura).

RIESGOS MAS FRECUENTES



Mandil, polainas y muñequeras impermeables.



Cortes.



Gafas de seguridad antiproyecciones.



Quemaduras.



Gafas de seguridad antipolvo.



Golpes.



Gafas de seguridad antiimpactos.



Proyección de fragmentos.



Protectores auditivos.



Caída de objetos.



Mascarilla filtrante.



Contacto con la energía eléctrica.



Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable.



Vibraciones.



Ruido.



Las máquinas-herramientas eléctricas estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento.



Explosión (trasiego de combustibles).



4.6.2

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa y resguardados propios de cada
aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica.



Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla metálica,
dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de
los operarios o de los objetos.



Las máquinas en situación de avería o de semiavería -que no respondan a todas las órdenes recibidas como se desea,
pero sí algunas-, se paralizarán inmediatamente quedando señalizadas mediante una señal de peligro con la leyenda:
"NO CONECTAR, EQUIPO (O MAQUINA) AVERIADO".



Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones.



Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas
de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores
diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.

4.6

4.6.3

MAQUINAS-HERRAMIENTA EN GENERAL
En este apartado se consideran globalmente los riesgos y prevención apropiados para la utilización de pequeñas
herramientas accionadas con energía eléctrica: pistola fija-clavos, grapadora, taladros, sierras, cepilladoras, etc.

4.6.1



Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaría accionada por transmisiones por correas en marcha.
Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor parado, para evitar accidentes.



El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante "montacorreas" (o dispositivos similares), nunca
con destornilladores, las manos, etcétera, para evitar el riesgo de atrapamiento.



Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán protegidos mediante un bastidor soporte de
un cerramiento a base de malla metálica, que permitiendo la observación del buen funcionamiento de la transmisión,
impida el atrapamiento de personas u objetos.

4.6.4

PROTECCIONES PERSONALES

PROTECCIONES COLECTIVAS



La instalación de letreros con leyendas de "máquina averiada", "máquina fuera de servicio", etc., serán instalados y
retirados por la misma persona.



El transporte aéreo mediante gancho (grúa) de las máquinas-herramienta (mesa de sierra, tronzadora, dobladora, etc.), se
realizará ubicándola flejada en el interior de una batea emplintada resistente, para evitar el riesgo de caída de la carga.



Las máquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o explosivos (disolventes
inflamables, explosivos, combustible y similares), estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes.



En prevención de los riesgos por inhalación del polvo ambiental, las máquinas herramientas con producción de polvo se
utilizarán en vía húmeda, para eliminar la formación de atmósferas nocivas.



En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble aislamiento, se realizará
mediante conexión a transformadores a 24 V.



Siempre que sea posible, las máquinas-herramienta con producción de polvo se utilizarán a sotavento, para evitar el
riesgo por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.



Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia mínima del mismo de 15 m., (como norma
general), para evitar el riesgo por alto nivel acústico.
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Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de máquinas-herramientas, se instalarán de forma
aérea. Se señalizarán mediante cuerda de banderolas, los lugares de cruce aéreo de las vías de circulación interna, para
prevenir los riesgos de tropiezo (o corte del circuito de presión).



Los tambores de enrollamiento de los cables de la pequeña maquinaria, estarán protegidos mediante un bastidor soporte
de una malla metálica, dispuesta de tal forma que, permitiendo la visión de la correcta disposición de las espiras,
impida el atrapamiento de las personas o cosas.



4.7

SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO

4.7.1

RIESGOS MAS FRECUENTES



Caída desde altura (estructura metálica, trabajos en el borde de forjados, balcones, aleros y asimilables).



Caídas al mismo nivel.



Atrapamientos entre objetos.



Aplastamiento de manos por objetos pesados.



Los derivados de caminar sobre la perfilería en altura.



Derrumbe de la estructura.



Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.



Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.



Quemaduras.



Contacto con la energía eléctrica.



Proyección de partículas.



Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura).



Pisadas sobre objetos punzantes.

4.7.2



Manguitos de cuero.



Polainas de cuero.



Mandil de cuero.



Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión).



Cinturón de seguridad clase A (trabajos estáticos).



Cinturón de seguridad clase B (trabajos en posición de suspensión aérea).



Cinturón de seguridad clase C (trabajos y desplazamientos con riesgo de caída desde altura).

4.7.4


El izado de vigas metálicas se realizará eslingadas de dos puntos; de forma tal, que el ángulo superior a nivel de la argolla
de cuelgue que forman las dos hondillas de la eslinga, sea igual o menor a 90º, para evitar los riesgos por fatiga del
medio auxiliar.



El izado de vigas metálicas (perfilería) se guiará mediante sogas hasta su "presentación", nunca directamente con las
manos, para evitar los empujones, cortes y atrapamientos.



Las vigas y pilares "presentados", quedarán fijados e inmovilizados mediante husillos de inmovilización, codales, eslingas,
apuntalamiento, etc., hasta concluido el "punteo de soldadura" para evitar situaciones inestables.



Los pilares metálicos se izarán en posición vertical siendo guiados mediante cabos de gobierno, nunca con las manos. El
"aplomado" y "punteado" se realizará de inmediato.



Se tenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se estén montando, ubicadas por debajo de la cota de
montaje, para prevenir el riesgo de caída desde altura.



Se suspenderán los trabajos de soldadura (montaje de estructuras) con vientos iguales o superiores a 60 Km/h.



Se tenderán entre los pilares, de forma horizontal, cables de seguridad firmemente anclados, por los que se deslizarán los
"mecanismos paracaídas" de los cinturones de seguridad, cuando se camine sobre las jácenas o vigas de la
estructura, en prevención del riesgo de caída desde altura.



Los portaelectrodos tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad. Se controlará que el
soporte utilizado no esté deteriorado.



El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura.



El taller de soldadura estará dotado de un extintor de polvo químico seco y sobre la hoja de la puerta, señales
normalizadas de "riesgo eléctrico" y "riesgo de incendios".

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD



En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes.



No se elevará una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de soldadura de la cota punteada, para evitar situaciones
inestables de la estructura.



Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico.



Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas con ganchos en cabeza y en los
largueros para inmovilización, en prevención de caídas por movimientos indeseables.



El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante, en prevención de los riesgos por trabajar en
el interior de atmósferas tóxicas.



Se prohíbe expresamente la utilización de portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico.



Las operaciones de soldadura (en condiciones normales), no se realizarán con tensiones superiores a 150 voltios si los
equipos están alimentados por corriente continua.



El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos, fragmentos y recortes, en prevención de los
riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caídas.

4.7.3

PROTECCIONES PERSONALES



Casco de polietileno para desplazamientos por la obra.



Yelmo de soldador.



Pantalla de soldadura de sustentación manual.



Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante).



Guantes de cuero.



Botas de seguridad.



Ropa de trabajo.

PROTECCIONES COLECTIVAS

4.8

PLATAFORMAS ELEVADORAS MOBILES DE PERSONAL.


En especial para estos trabajos se seguirá las indicaciones de la publicación de CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD
EXIGIBLES A LA MAQUINARIA DE OBRA: PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL, editado por Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)



Que se puede encontrar en la WEB

http://publicacionesoficiales.boe.es
4.9

CAMION GRUA

En especial para los trabajos con este elemento se seguirá las indicaciones de específicas para camiones definidas en el punto 4.1 y de
grúas definidas en el punto 4.1 del presente capitulo
5.

INSTALACIONES SANITARIAS

5.1

INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
Constarán de un barracón cuyas dimensiones serán de 2,25 metros por 6 metros
Todas estas dependencias tendrán acceso independiente desde exterior.
Las dotaciones sanitarias serán:
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1 retretes con carga y descarga automática de agua corriente; con papel higiénico y perchas (en cabina aislada, con
puertas con cierre interior).



1 lavabos; 2 secadores de manos por aire caliente de parada automática, y existencias de jabón, con 2 espejos de
dimensiones 1,00x0,60 metros



Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación, picas que anulan los sistemas de protección del cuadro
general).



2 duchas instaladas en cabina aislada con puerta de cierre interior con agua fría y caliente y percha para colgar ropa.



Caídas al mismo nivel.

La dotación del vestuario será:



Caídas a distinto nivel.



10 taquillas metálicas provistas de llave.



2 bancos de madera corridos.



1 espejos de dimensiones 1,00x0,60 metros

5.2

6.1.3

NORMAS GENERALES DE CONSERVACION Y LIMPIEZA
Los suelos, paredes y techos, de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e impermeables; enlucidos en tonos
claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria;
todos sus elementos, tales como, grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en perfecto estado de
funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.





En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior se colocará de forma bien visible, la dirección del centro asistencial de
urgencia y teléfonos del mismo.



Todas las estancias citadas, estarán convenientemente dotadas de luz y calefacción.



Los techos y paredes que no estén alicatados, se enyesarán y pintarán con pintura plástica de color claro. Los paramentos
de las duchas y los inodoros se alicatarán hasta una altura de 2,10 m.



Las puertas de acceso al recinto serán de una hoja de 0,70x2,02 m. y estarán provistas de llave.



El pavimento será como mínimo de hormigón fratasado.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD



Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con aparatos
destinados al efecto.



El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, será tensado con piezas especiales
sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiables con
una resistencia de rotura de 800 Kg. fijando el conductor con abrazaderas.



Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos; al atravesar zonas de paso
estarán protegidos adecuadamente.



En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos de valla, acceso a zonas de trabajo, escaleras, almacenes,
etc.



Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y estarán convenientemente aislados.



Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo las mismas de mando de
marcha y parada.



Estas derivaciones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica que origine su rotura.



Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios; se situarán a una distancia mínima de 2,50 m. del piso o suelo; las
que pueden alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente.



Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no autorizadas a los locales donde esté
instalado el equipo eléctrico, así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello.

6.

INSTALACIONES PROVISIONALES

6.1

INSTALACION PROVISIONAL ELECTRICA



Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen eléctrico.

6.1.1

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS



Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de protección.

Previa petición de suministro a la empresa, indicando el punto de entrega de suministro de energía según plano,
procederemos al montaje de la instalación de la obra.

6.1.4

Simultáneamente con la petición de suministro, se solicitará el desvío de las líneas aéreas o subterráneas que afecten a la
edificación. La acometida, realizada por la empresa suministradora, será subterránea disponiendo de un armario de
protección y media directa, realizado en material aislante, con protección intemperie y entrada y salida de cables por la
parte inferior; la puerta dispondrá de cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un candado;
la profundidad mínima del armario será de 25 cm. A continuación, se situará el cuadro general de mando y protección
dotado de seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y
sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 m.A. El cuadro estará
construido de forma que impida el contacto con los elementos bajo tensión.
De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios para alimentación a grúa,
maquinillo, vibrador, etc., dotados de interruptor omnipolar, interruptor general, magnetotérmico, estando las salidas
protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 m.A. Por último, del cuadro general saldrá un circuito de
alimentación para los cuadros secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos. Estos
cuadros serán de instalación móvil, según las necesidades de la obra y cumplirán las condiciones exigidas para
instalaciones de intemperie, estando colocados estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su
longitud.

Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1.000 V.
6.1.2

RIESGOS MAS FRECUENTES



Contactos eléctricos directos.



Contactos eléctricos indirectos.



Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga (abuso o incorrecto cálculo de la instalación).



Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.



Casco de polietileno para riesgos eléctricos.



Ropa de trabajo.



Botas aislantes de la electricidad.



Guantes aislantes de la electricidad.



Plantillas anticlavos.



Cinturón de seguridad clase C.



Trajes impermeables para ambientes lluviosos.



Banqueta aislante de la electricidad.



Alfombrilla aislante de la electricidad.



Comprobadores de tensión.

6.1.5

El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, con la conformidad de la empresa suministradora.
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PROTECCIONES PERSONALES

PROTECCIONES COLECTIVAS



Mantenimiento programado del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros distribuidores, etc.



La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica placa o conductor) agua de forma
periódica.



El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta practicable.



La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: * Portalámparas estanco de seguridad con mango
aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de
conexión normalizada estanca de seguridad.



Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará la máquina de la
red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: "NO CONECTAR, HOMBRES
TRABAJANDO EN LA RED".





La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas.



No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar "piezas fusibles
normalizadas" adecuadas a cada caso.
Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de doble aislamiento), o aislantes por
propio material constitutivo.


7.



Nunca vuelva hacia atrás en su recorrido.



Camine con rapidez, pero sin precipitación.



Si circula en un ambiente cargado de humo, tapese la boca con un pañuelo, agáchese, incluso gatee si es preciso.



No utilice los ascensores como vía de evacuación, utilice las escaleras.



Una vez en la zona de reunión (junto a la caseta del vigilante), únase a sus compañeros, compruebe que no falta nadie.
Esperese hasta que se haya hecho el recuento del personal.

8.

CONTROL DE SEGURIDAD EN LA OBRA

Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en construcción no son distintas de las que lo generan
en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones
eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (encofrados de madera, carburante para la maquinaria,
pinturas y barnices, etc.) puesto que el comburente (oxígeno), está presente en todos los casos.

8.1

PUESTA EN OBRA DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS

Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando uno de dióxido de carbono de 12 Kg. en el
acopio de los líquidos inflamables: uno de 6 Kg. de polvo seco antibrasa en la oficina de obra; uno de 12 Kg. de dióxido
de carbono junto al cuadro general de protección, uno de 6 Kg. de polvo seco antibrasa en el almacén de herramienta y
uno de 12 Kg. de dióxido de carbono junto a cada subcuadro.

Esta deberá ser realizada por personal especializado en esta actividad y coordinado por el Delegado de Prevención,
estando formado, por lo menos, por un oficial de segunda y un peón.
Por parte del Delegado de Prevención, se inspeccionará diariamente el estado de conservación de las medidas de
seguridad, procediendo a ordenar la reparación o reposición, según sea el caso, de todos aquellos elementos que lo
precisen. No hace falta comentar que estas operaciones serán llevadas a cabo por el mismo personal que las ejecutó.
Con periodicidad semanal, el Delegado o el Técnico de Prevención rellenará los partes de control y seguimiento de
seguridad necesarios según la fase en que se encuentre la ejecución de la obra, entregando copia de los mismos a la
Dirección Facultativa.
8.2.- CONTROL DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Asimismo, consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, la arena,
herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.).

De forma permanente, se comprobará que el personal usa la prenda de protección adecuada según las especificaciones
del Estudio de Seguridad y Salud, para lo cual se llevará un dossier de control.

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y limpieza en todos los tajos y
fundamentalmente en las escaleras del edificio. Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de
fumar (acopio de líquidos combustibles), situación del extintor, camino de evacuación, etc.

El operario firmará un documento justificativo en el que se relacionen las prendas recibidas (se adjunta el documento
correspondiente a este punto, junto con otros, en el apartado de impresos).

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si es posible, o
disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, serán avisados inmediatamente.

8.3

NORMAS DE PREVENCION DE INCENDIOS EN LA OBRA:


Mantener siempre libres y despejados el acceso a los medios de extinción (extintores y mangueras).



Mantener el lugar de trabajo tan ordenado y limpio como sea posible.



No tirar colillas o cerillas en las papeleras.



No colocar papeles, plásticos o cartones sobre o cerca de fuentes de calor.



No efectuar conexiones improvisadas. Prestar máxima atención al estado de las conexiones y cables eléctricos. Avisar
inmediatamente si se comprueban defectos.



Mantener siempre libres y despejados los pasillos y accesos.



No bloquear ni poner materiales interceptando las puertas de salida.



En caso de un pequeño incendio avise siempre primero al encargado, e inmediatamente intente apagarlo.



El punto de reunión en la obra está a la salida de la obra junto a la caseta del vigilante.

Igualmente, y principalmente en la fase de acabados, que es cuando más abundan los materiales combustibles en la obra,
se establecerán permisos de trabajo para los soldadores y todo aquel personal que maneje elementos con riesgo de
incendio y/o explosión. Además, se acotarán con la debida señalización aquellas áreas en las que esté prohibido fumar
y/o el uso de llamas desnudas.
9.

La dificultad para desarrollar esta parte del Estudio de Seguridad y Salud radica en la falta, en la mayoría de los casos, de
una planificación de mantenimiento, conservación y entretenimiento y, por otra parte, la difícil previsión de saber qué
elementos deberán ser reparados.
La experiencia demuestra que los riesgos que aparecen en las operaciones de mantenimiento, entretenimiento y
conservación son muy similares a los que aparecen durante el proceso constructivo, por lo que se remiten a cada uno de
los apartados desarrollados en el Estudio de Seguridad y Salud, en los que están descritos los riesgos específicos de cada
fase de obra. Cabe hacer mención especial de los riesgos referentes a conservación, mantenimiento y reparación de las
instalaciones de saneamiento en las que se dan, como riesgos más frecuentes:

Si a pesar de todas las medidas de Prevención adoptadas, se ha producido un incendio por pequeño que sea. Una vez
dada la alarma y empezada la extinción, siempre se deberá proceder a la evacuación total del personal del edificio y
posterior recuento, atendiendo las siguientes normas:
Al oír la señal de evacuación (pitidos cortos y repetidos durante mucho rato) actúe con serenidad y calma.



Desconectar la electricidad, cerrar máquinas de aire comprimido y demás instalaciones donde esté trabajando antes de
abandonar el puesto de trabajo.

SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN, ENTRETENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción, exige en su Anexo I que, además de los riesgos previsibles durante el transcurso de la obra, se
contemplen también los riesgos y medidas correctivas correspondientes a los trabajos de reparación, conservación y
entretenimiento de las obras construidas.

NORMAS DE EVACUACION DE EMERGENCIA:



CONTROL DE UTILIZACION DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES. PERMISOS DE FUEGO.
La utilización de máquinas, herramientas y medios auxiliares vendrá controlada por el documento tipo de autorización. Así
está previsto establecer este tipo de autorizaciones en el uso de andamios colgados, manejo de la grúa y en la sierra de
disco. Además de los que se puedan realizar posteriormente. Todas estas autorizaciones vendrán acompañadas de las
normas de seguridad relacionadas en el presente Estudio de Seguridad y Salud.

En el tablón de anuncios de la obra y a los responsables de los equipos de trabajo se les hará entrega de las siguientes
normas de prevención y evacuación en caso de incendio:

7.2

Diríjase, por la salida de emergencia más próxima a la caseta del vigilante de la obra.

PREVENCION DE INCENDIOS - PLAN DE EMERGENCIA

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional, así como el
correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la
ejecución de la obra.

7.1



a) Inflamaciones y explosiones.
b) Intoxicaciones y contaminaciones.
c) Pequeños hundimientos.
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Para paliar estos riesgos, se adoptarán las medidas de prevención que seguidamente se citan:

Por lo que se refiere a la reparación de las instalaciones, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

A) Inflamaciones y explosiones.

Instalación eléctrica.
Los trabajos se realizarán por instalador autorizado.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista encargado de los mismos debe informarse de la situación de las
canalizaciones de agua, gas y electricidad, así como de las instalaciones básicas o de cualquier otro tipo que tuviese el
edificio y que afectasen a la zona de trabajo.

Instalación de calefacción y agua caliente sanitaria.
Se realizarán por empresas con calificación de "Empresas de Mantenimiento y Reparación", concedido por el Ministerio de
Industria y Energía.

Caso de encontrar canalizaciones de gas o electricidad, se señalarán convenientemente y se protegerán con los
medios adecuados, estableciéndose un programa de trabajo claro que facilite un movimiento ordenado, en el lugar de
los mismos, de personal, medios auxiliares y materiales; sería aconsejable entrar en contacto con el representante local
de los servicios que pudieran ser afectados para decidir, de común acuerdo, las medidas de prevención a adoptar.

Instalación de Transporte (ascensores, escaleras mecánicas,).
Estos servicios de entretenimiento y conservación se contratarán, en su caso, con empresa conservadora autorizada por el
Ministerio de Industria y Energía.

En todo caso, el Contratista ha de tener en cuenta que los riesgos de explosión en un espacio subterráneo se
incrementan con la presencia de:


canalizaciones de alimentación de agua.



cloacas.



conducciones eléctricas para iluminación y fuerza.



conducciones en líneas telefónicas.



conducciones para iluminación y vías públicas.



sistemas para semáforos.



canalizaciones de servicios de refrigeración.



canalizaciones de vapor.



canalizaciones para hidrocarburos.

Para la realización de obras, la propiedad encargará el correspondiente proyecto que defina y en el que se indiquen los
riesgos y medidas correctivas correspondientes. Asimismo, la propiedad encargará el mantenimiento del edificio; según el
plan, que preferiblemente haya sido redactado por un técnico, obtendrá las correspondientes licencias para llevar a cabo
las obras y operaciones que han de realizarse.
En general, la persona encargada del mantenimiento del edificio exigirá a cada uno de los operarios que intervienen en la
conservación del mismo, lo dispuesto en la Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para paliar los riesgos anteriormente citados, se tomarán las medidas de seguridad siguientes:


se establecerá una ventilación forzada que obligue a la evacuación de los posibles vapores inflamables.



no se encenderán máquinas eléctricas, ni sistemas de iluminación, antes de tener constancia de que ha desaparecido el
peligro.



en casos de mucho peligro, se realizarán mediciones de la concentración de los vapores en el aire, teniendo presente que
las mezclas son explosivas cuando la concentración se sitúa entre límites máximo-mínimo.
B) Intoxicaciones y contaminación.
Estos riesgos se presentan cuando se localizan, en lugares subterráneos, concentraciones de aguas residuales por
rotura de canalizaciones que las transportan a sus sistemas de evacuación y son de tipo biológico; ante la sospecha
de un riesgo de este tipo, debe contarse con servicios especializados de detección del agente contaminante y realizar
una limpieza profunda del mismo, antes de iniciar los trabajos de mantenimiento o reparación que sean necesarios.
C) Pequeños hundimientos.
En todo caso, ante la posibilidad de que se produzcan atrapamientos del personal que trabaja en zonas subterráneas,
se usarán las medidas de entibación en trabajos de la mina convenientemente sancionadas por la práctica constructiva
(avance en galerías estrechas, pozos, ...), colocando protecciones cuajadas y convenientemente acodaladas, vigilando a
diario la estructura resistente de la propia entibación para evitar que, por movimientos incontrolados, hubiera piezas
que no trabajaran correctamente y se pudiera provocar la desestabilización del sistema de entibación.
Fachadas, cubiertas e instalaciones.
Las reparaciones que más frecuentemente aparecen son las relacionadas con las cubiertas, fachadas, acabados e
instalaciones, por lo que se remite al Estudio de Seguridad y Salud, en los apartados correspondientes, para el análisis del
riesgo más frecuente y las medidas correctoras pertinentes.
Ha de tenerse en cuenta, además, la presencia de un riesgo añadido referente al hecho de encontrarse el edificio
habitado, por lo que las zonas afectadas por obras deberán señalarse y acotarse convenientemente por tabiques
provisionales o vallas.
Asimismo, cuando se realicen operaciones en instalaciones, los cuadros de mando y maniobra estarán señalados con
carteles indicando que se encuentran en reparación.

tcEebss

20

B.- PRESUPUESTO
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Nº
ORDEN

CONCEPTO

1,0

PROTECCIONES INDIVIDUALES

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1,10
1,11
1,12
1,13
1,14
1,15
1,16
1,17
1,18
1,19
1,20
1,21
1,22
1,23
1,24

Protecciones individuales. Suministro de materiales, equipos para la
realización de los trabajos y adopción de todas las medidas
contempladas en el Estudio de Seguridad y Salud, durante todo el
tiempo de realización de las obras.Incluido su reposicón tantas veces
como sea necesario para garantizar la adecuada protección de los
riesgos.
chalecos reflectantes, etc.
casco de seguridad homologado
pantalla de seguridad para soldador de eléctrica
pantalla de seguridad contra proyección de partículas
gafa antipolvo y anti-impactos
mascarilla respiración antipolvo (Norma MT-19)
filtro para mascarilla antipolvo
protector auditivo
cinturón de seguridad (Norma MT-13)
cinturón de seguridad antivibratorio
mono o buzo de trabajo
impermeable
mandil de cuero para soldador
par manguitos para soldador
polainas para soldador
par guantes para soldador
par guantes de goma finos
par guantes de cuero
par guantes anticorte
par guantes dieléctricos para B.T. (NORMA MT-4)
par botas impermeables al agua y a la humedad
par botas seguridad
protector de manos para puntero
dispositivo anticaídas

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

NUMERO PRECIO
UNIDS. UNIDAD

Nº
ORDEN
CONCEPTO
2,7
m2 Sistema provisional de protección de hueco de escalera en
construcción, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e
intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié de
tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a guardacuerpos
telescópicos de acero, fijados por apriete. Amortizables los
guardacuerpos en 20 usos, las barandillas en 150 usos y los rodapiés
en 4 usos.

IMPORTE

2,8
10
10
2
2
2
2
2
2
2
10
10
6
2
2
2
2
10
10
10
5
10
10
10
10

3,00
3,00
6,00
6,00
4,00
4,00
2,00
6,00
10,00
8,00
5,00
7,00
20,00
4,00
3,00
2,00
1,50
2,00
2,00
2,00
3,00
10,00
30,00
20,00

30,00
30,00
12,00
12,00
8,00
8,00
4,00
12,00
20,00
80,00
50,00
42,00
40,00
8,00
6,00
4,00
15,00
20,00
20,00
10,00
30,00
100,00
300,00
200,00

Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros

2,9

2,10

2,11

2,12

2,13
2,14

m2 Red vertical de protección, de poliamida de alta tenacidad, de 4 mm de
diámetro, colocada en el hueco de escalera y ascensor en
construcción, fijada al lateral de la losa mediante tabloncillos de madera
de 15x5,2 cm, amortizables en 4 usos.
ml Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m
de altura, formado por barandilla principal e intermedia de tubo de acero
de 25 mm de diámetro y rodapié metálico, todo ello sujeto a
guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con base plástica
embebida en el hormigón. Amortizables los guardacuerpos en 20 usos,
las barandillas en 150 usos y los rodapiés en 150 usos.
m2 Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, para
cubrir pequeños huecos horizontales de superficie comprendida entre
2,3 y 15 m² en forjados.
m2 Entablado de madera para protección de hueco horizontal de ascensor
de 2x1,9 m, formado por tablones de madera de 25x7,5 cm, unidos a un
rollizo de madera de 10 a 12 cm de diámetro mediante clavazón.
Amortizable en 4 usos.
m2 Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, para
colocar tensada y al mismo nivel de trabajo, bajo forjado con sistema de
encofrado total.
ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de
armadura de 12 a 32 mm de diámetro, amortizable en 3 usos.
m2 Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M ,
primera puesta, colocada verticalmente con pescantes tipo horca fijos
de acero, anclados al forjado mediante horquillas de acero corrugado B
500 S. Amortizable la red en 10 puestas y los pescantes en 15 usos.

1.061,00 Euros

TOTAL

2,15
2,0

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5

2,6

ud
ud
m
ml
m2

PROTECCIONES COLECTIVAS

2,16

ml

Seguridad Higiene Obra Prot. Colectiva. Suministro, mantenimiento,
reposición y retirada de materiales, equipos y realización de los trabajos
para la totalidad de las Protecciones colectivas para todos los trabajos
del proyecto y personal que intervenga en la obra (contratista +
restantes industriales contratados directamente por la propiedad).
Incluido su mantenimento, reposición tantas veces como sea necesario
y desmontaje final una vez desaparecido el riesgo.

2,17

ml

2,18
2,19

ml
ml

2,20

m2

Carteles indicativos de riesgo con soporte
Señales normalizadas de tráfico con soporte
cordón de balizamiento reflectante, incluido soporte
Topes para camiones en excavaciones
Delimitación de hueco horizontal en excavaciones de pilotes o muros
pantalla mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de
hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados
sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos
pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
m2 Pantalla de protección contra desprendimiento de la capa superficial del
manto vegetal, compuesta por red de poliamida de alta tenacidad, color
blanco, de 2 m de altura, y perfiles de acero S275JR, laminado en
caliente, de la serie IPN 100, galvanizado en caliente, de 3 m de
longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 1 uso.

2
2
50
0

10,00
4,00
1,00
3,00

20,00
8,00
50,00
0,00

Euros
Euros
Euros
Euros

Barrera Simple de Hormigón Armado tipo New Jersey de USO
TEMPORAL borde lateral
Vallas autónomas metálicas de contención de peatones de 2,15 m de
altura
Marquesina de protección del acceso al edificio ante la posible caída de
objetos formada por estructura metálica tubular de 1,50 m de ancho y
3,00 m de altura y plataforma de tablero de madera de 22 mm de
espesor, con rodapié. Amortizable la estructura en 8 usos y la
plataforma en 4 usos.
Cables de seguridad para anclaje de cinturones de seguridad
Escaleras provisonales de acceso a plantas, con barandillas. Realizada
con estructura tubular tipo andmio, homologada.
Proteccion acceso obra, mediante planchas metalicas de 20 mm de
espesor y unas dimensiones mínimas de 2500 x 1200 mm, fijadas con
tacos sobre el pavimento de la acera.
Bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1
embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro superior y 40 cm de
diámetro inferior, por cada planta de hasta 3 m de altura libre,
amortizable en 5 usos
Toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubrición de
contenedor, amortizable en 5 usos.

NUMERO PRECIO
UNIDS. UNIDAD

0

3,00

0,00 Euros

20

5,00

100,00 Euros

10

20,00

200,00 Euros

10

6,00

60,00 Euros

4

0,00

0,00 Euros

20

0,00

0,00 Euros

10

0,00

0,00 Euros

0

0,00

0,00 Euros

2

0,00

0,00 Euros

20

0,00

0,00 Euros

5
50

0,00
0,00

0,00 Euros
0,00 Euros

2

0,00

0,00 Euros

2

0,00

0,00 Euros

0

0,00

0,00 Euros

0

0,00

0,00 Euros
438,00 Euros

TOTAL
0

1,50

0,00 Euros
3,0
3,1

0

5,00

IMPORTE

EXTINCION DE INCENDIOS
ud extintor de polvo polivalente, incluidos los soportes
TOTAL

0,00 Euros

4,0

PROTECCIONES INST. ELECTRICA

3

16,00

48,00 Euros
48,00 Euros

NUMERO PRECIO
Nº
UNIDS. UNIDAD
ORDEN
CONCEPTO
4,1
ud instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo
conectado a tierra en: raíles grúa-torre, planta de hormigón, cuadros de
1
60,00
electricidad, etc.
4,2
ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 50 kW,
1
120,00
amortizable en 4 usos.
4,3
ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 10 kW,
1
85,00
amortizable en 4 usos.
1
13,00
4,4
ud interruptor diferencial de media sensibilidad (300 m A)
1
16,00
4,5
ud interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 m A)
4,6
ud Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de
4,00
100x30 mm, color negro, amortizable en 3 usos.
10
1,20
4,7
ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.
4,8
ud Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de
protección, soporte de tubo de acero, amortizable en 3 usos. Incluida
10
6,00
parte proporcional de cableado, tendido aereo.
TOTAL

Nº
ORDEN
7,2
h

IMPORTE

60,00 Euros
120,00
85,00
13,00 Euros
16,00 Euros
0,00
12,00 Euros
7,3
60,00 Euros

h

CONCEPTO
Coordinador de seguridad. En esta posición se valorará:
Nombramiento del coordinador de seguridad y salud.
Aprobación del plan de seguridad y salud elaborado por el contratista
general, o por los distintos contratistas de la obra.
Coordinar
los principios generales de prevención y seguridad. Coordinar las
actividades de la obra para que los contratistas, subcontratistas y
trabajadores autónomos apliquen el RD 1627/97, Organizar la
coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de
la Ley de prevención de riesgos laborales.
Coordinar las acciones y
funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.
Adoptar las medidas
necesarias para que las personas autorizadas puedan acceder a la
obra.
Impartición de reuniones semanales de formación en Seguridad y Salud
en el Trabajo a todos los trabajadores de la obra, con una duración
mínima de 1/2 hora, durante la duración de la obra.

NUMERO PRECIO
UNIDS. UNIDAD

30

12,00

360,00 Euros

4

12,00

48,00 Euros

366,00 Euros
TOTAL

5,0

451,00 Euros

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR (PERSONAL)
3.074,00 Euros

TOTAL PRESUPUESTO
Suministro, transporte e implantación en la obra, mantenimiento y
limpieza diaria durante todo el tiempo que dure la obra, así como
retirada al finalizar la misma, incluso líneas de alimentación de agua,
energía eléctrica y desagües, así como acondicionamiento previo del
terreno para la siguiente infraestructura: Caseta de dirección de obra y
barracones provisionales para comedor / vestuarios / aseos.
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

mes alquiler de barracones provisionales para comedor y DF.
mes alquiler de barracón provisional para vestuarios
mes alquiler de barracón provisional aseos
calienta comidas
radiador infrarrojos
recipiente para recogida de basuras
taquilla metálica individual con llave
banco de madera con capacidad para 5 personas

El presupuesto asciende a la cantidad total de:
TRES MIL SETENTA Y CUATRO Euros

0
2
0
1
1
1
10
2

260,00
130,00
125,00
52,00
28,00
19,00
3,00
17,00

TOTAL

6,0
6,1
6,2

6,3

6,4

IMPORTE

0,00
260,00
0,00
52,00
28,00
19,00
30,00
34,00

Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros

423,00 Euros

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
ud botiquín instalado en obra
ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón,
rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja
de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de
alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, para botiquín de urgencia en
caseta de obra.
Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
ud reconocimiento médico obligatorio

1

45,00

1

22,00

1
10

29,00
22,00

TOTAL

7,0

FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

7,1

ud reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(solamente en el caso de que el Convenio Colectivo provincial así lo
disponga para este número de trabajadores

RESUMEN DE PRESUPUESTO

1,0

Protecciones individuales

1.061,00 Euros

2,0

Protecciones colectivas

438,00 Euros

3,1

Extinción de incendios

48,00 Euros

4,0

Protección instalación eléctrica

366,00 Euros

5,0

Instalación de personal

423,00 Euros

6,0

Medicina preventiva y primeros auxilios

287,00 Euros

7,0

Formación y reuniones de obligado cumplimiento

451,00 Euros

45,00 Euros

22,00 Euros

220,00 Euros
287,00 Euros

TOTAL PRESUPUESTO
1

43,00

3.074,00 Euros

43,00 Euros

LA PROPIEDAD

EL FACULTATIVO

D.- IMPRESOS
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RELACIÓN ARMARIO DE BOTIQUÍN
INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE
OBRA:

FECHA:
SERVICIO DE PREVENCIÓN

ALERGOFTAL 10 ml

INFECCIÓN EN LOS OJOS

ANTIDOL 20 COMPRIMIDOS

ALIVIO DOLOR Y FIEBRE

BANEDIF POMADA 20 gr.

INFECCIONES DE LA PIEL EN GENERAL

CRISTALMINA 30 ml

DESINFECTANTE PARA HERIDAS

FURACÍN NITROFURAZONA 30 gr

QUEMADURAS Y HERIDAS INFECTADAS

GELOCATIL PARACETAMOL 20 COMPRIMIDOS

ANALGÉSICO DOLOR LEVE Y FIEBRE

MOVILISIN GEL 60 gr

ANALGÉSICO Y ANTINFLAMATORIO

1 BOTELLA DE AGUA OXIGENADA DE 500 c.c.
1 BOTELLA DE ALCOHOL ETÍLICO 96º DE 500 c.c.
1 ROLLO ALGODÓN

ACCIDENTE Nº:

DELEGACIÓN:

OBRA:
DATOS DEL LESIONADO

Nombre y apellidos:
Fecha inicio en obra:
Empresa:

Edad:
Categoría:
Teléfono:
DATOS DEL ACCIDENTE (Ver Códigos)

Fecha del accidente:
Día de la semana:
Forma:
Tipo de lesión:
Asistencia médica: SI
NO
Causa Baja: SI
NO
Objeto / Equipo / Sustancia que causó la lesión:
Daños materiales: SI
NO
Coste estimado en Euros:

NO

TESTIGOS

1 CAJA DE 1 BANDA PROTECTORA

Nombre:

Empresa:

1 CAJA DE ESPARADRAPO DE TEJIDO 5 x 1.50 cm

Nombre:

Empresa:

1 CAJA DE ESPARADRAPO DE TEJIDO 5x2.50 cm
1 CAJA DE 12 TIRITAS

Hora:
Lesión en:
Informe médico: SI

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE
Fase Obra o Tajo donde se produjo el accidente:

3 PAQUETES DE 5 COMPRESAS DE 20x20 cm

Trabajo que estaba realizando en el momento del accidente:

2 PAQUETES DE VENDA DE 9 cm

Descripción detallada del accidente. Forma en que se produjo:

2 PAQUETES DE VENDA DE 7 cm
2 PAQUETES DE VENDA DE 5 cm
1 PAQUETE DE LASTOTEL DE 6x4 cm (VENDA)

SERVICIO DE PREVENCIÓN

TIJERAS

Muy Grave
Grave
Leve
GRAVEDAD POTENCIAL DE LAS PÉRDIDAS MATERIALES: Grave

PINZAS

EVALUACIÓN DEL ACCIDENTE

CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE

POSIBILIDAD DE REPETICIÓN

Frecuente

Ocasional
Serio

1 PAR DE GUANTES
PREVENCIÓN

1 GOMA TORNIQUETE
_______________________________

Qué acción se ha adoptado o se adoptará para evitar la repetición

_______________________________

NOTA: Marcar con una X el material que falta

Investigado por:

Fecha

Firma

Revisado por:

Fecha

Firma

Raro
Leve





CÓDIGOS
1

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Nº OBRA:

FORMA en que se produjo:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas al mismo nivel
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caídas de objetos en manipulación
Pisadas sobre objetos
Choques contra objetos inmóviles
Choques contra objetos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos.

Fracturas
Luxaciones
Torceduras, esguinces y distensiones
Lumbalgias
Hernias discales
Conmociones y traumatismos internos
Amputaciones y pérdida del globo ocular
Otras heridas
Traumatismos superficiales
Contusiones y aplastamientos

FECHA:

EMPRESA:

12 Sobreesfuerzos
13 Exposición a temperaturas ambientales extremas
14 Contactos térmicos
15 Contactos eléctricos
16 Exposición a sustancias nocivas
17 Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas
18 Exposición a radiaciones
19 Explosiones o incendios
20 Accidentes causados por seres vivos
21 Atropellos o golpes con vehículo

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Cuerpos extraños en los ojos
Conjuntivitis
Quemaduras
Envenenamientos e intoxicaciones
Exposición al medio ambiente
Asfixias
Efectos de la electricidad
Efectos de radiaciones
Lesiones múltiples
Infartos, derrames cerebrales y otras patologías no
traumáticas

RECIBO Nº

MATERIAL

DISPONE
SI

NO

UNIDADES

TOTAL

ENTREGADAS

UNIDADES
ENTREGADAS

CASCO DE SEGURIDAD
CALZADO DE SEGURIDAD
CINTURÓN DE SEGURIDAD CON CUERDA
CINTURÓN DE SEGURIDAD TIPO ARNÉS
GAFAS ANTIPROYECCIONES
GAFAS PANORÁMICAS
GUANTES DE SEGURIDAD
GUANTES FINOS DE GOMA
PROTECOTRES AUTITIVOS
MASCARILLA DE PAPEL
MASCARILLA CON FILTRO
BOTA GOMA CAÑA ALTA DE SEGURIDAD
TRAJE IMPERMEABLE
CHALECO O ARNÉS REFLECTANTE

TIPO DE LESIÓN:
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

OBRA:

NOMBRE TRABAJADOR:

EL TRABAJADOR QUE SUSCRIBE DECLARA QUE HA RECIBIDO O ESTÁ EN POSESIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
(E.P.I) QUE SE RELACIONAN Y QUE SE LE INFORMÓ DE LA OBLIGATORIEDAD DE SU USO, FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN. EL
TRABAJADOR TAMBIÉN DECARA QUE HA RECIBIDO LAS NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN LA OBRA PARA EVITAR RIESGOS
PROFESIONALES.

EL ENCARGADO

Fdo._______________

EL TRABAJADOR

Fdo.______________

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.
Corresponde a cada trabajador velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional,
mediante el cumplimiento de las medidas de prevención y protección.
Para ello los trabajadores deberán:

LESIÓN (en):
60
61
62
63
64
65
66

Cráneo
Cara excepto ojos
Ojos
Cuello
Tórax, espalda y costados
Región lumbar y abdomen
Genitales

67
68
69
70
71
72

Manos
Miembros superiores (excepto manos)
Pies
Miembros inferiores (excepto pies)
Lesiones múltiples
Órganos internos







Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualquiera otros medios con los que
desarrolle su actividad.
Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario.
No poner fuera de funcionamiento y utilizar los dispositivos de seguridad existentes.
Informar de inmediato a su superior jerárquico directo acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe un riesgo para la seguridad y salud de los
trabajadores.
Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y salud de
los trabajadores.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual
Artículo 10. Obligaciones de los trabajadores.
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:




Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.
Colocar el Equipo de Protección Individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.
Informar de inmediato a su superior jerárquico directo cualquier defecto, anomalía o daño en el Equipo de Protección Individual





LLAMADAS EN CASO
ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE

DE ACCIDENTE
CONTRATA: ______________________________________
DIRECCIÓN: ______________________________________
TELÉFONO: ______________________________________

BOMBEROS ______________________
POLICÍA
NACINAL ________________________
GUARDIA
CIVIL ____________________________
POLICÍA
LOCAL ___________________________

SERVICIO MÉDICO
__________________________________
__________________________________
AMBULANCIAS
__________________________________
__________________________________

En caso de accidente actuar de la siguiente forma.

P R O T E G E R:
Antes de actuar, hemos de tener la seguridad de que tanto el accidentado como el socorrista están fuera de peligro. Por
ejemplo, ante un ambiente tóxico, no atenderemos al accidentado sin antes proteger nuestras vías respiratorias (uso de
máscaras con filtros adecuados) pues, de lo contrario, nos accidentaríamos nosotros también. Igualmente, antes de
socorrer a un electrocutado contar la corriente eléctrica

A V I S A R:
A continuación, siempre daremos aviso a los servicios sanitarios (médico, ambulancia, etc.) de la existencia del accidente,
para ello:






Tener la hoja de teléfonos de emergencia en lugar visible, cerca del teléfono.
Indicar dirección exacta de la obra.
Número de lesionados.
Tipo de accidente: electrocución, caída en altura, amputación, etc.
No colgar el teléfono hasta que la telefonista del hospital cuelgue primero

S O C O R R E R:
Procederemos a actuar sobre el accidentado en espera de la ambulancia, para ello:








No mover al accidentado.
Comprobar conciencia, respiración y pulso.
No dar medicamentos ni agua.
Evitar que se enfríe tapándolo con una manta.
Presionar sobre hemorragias con una gasa, añadir las gasas necesarias, nunca retirar la primera gasa.
Haga que se aparten los curiosos.
Tranquilizar al lesionado

HOSPITALES
__________________________________
__________________________________
SERVICIOS TAXI
__________________________________
__________________________________

N O T I F I C A R:
Tan pronto como le sea posible comunique a su superior inmediato lo ocurrido

E.

PLIEGO DE CONDICIONES
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PLIEGO DE CONDICIONES

Art. 42.

Responsabilidades y su compatibilidad.

1.

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Art. 43.

Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

1.1

NORMATIVA LEGAL DE APLICACION

Art. 44.

Paralización de trabajos.

Las obras objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud están reguladas a lo largo de su ejecución por los textos que a
continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas.

Art. 45.

Infracciones administrativas.

Art. 46.

Infracciones leves.

Art. 47.

Infracciones graves.

Art. 48.

Infracciones muy graves.

Art. 49.

Sanciones.

Art. 50.

Reincidencia.

Art. 51.

Prescripción de las infracciones.

Art. 52.

Competencias sancionadoras.

Art. 53.

Suspensión o cierre del centro de trabajo.

Art. 54.

Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración.

-

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre (B.O.E. nº 269, de 10 de noviembre de 1.995),
con especial atención a:
Capítulo I Objeto, Ámbito de aplicación y Definiciones.
Capítulo II Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y salud en el trabajo.
Art. 8.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Art. 9.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Art. 13.

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Capítulo III

Derechos y obligaciones.

Art. 14.

Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.

Art. 15.

Principios de la acción preventiva.

Art. 16.

Evaluación de los riesgos.

Art. 17.

Equipos de trabajo y medios de protección.

Art. 18.

Información, consulta y participación de los trabajadores.

Art. 19.

Formación de los trabajadores.

Art. 20.

Medidas de emergencia.

Art. 21.

Riesgo grave e inminente.

Art. 22.

Vigilancia de la salud.

Art. 23.

Documentación.

Art. 24.

Coordinación de actividades empresariales.

Disposición derogatoria única.
-

Protección de los menores.

Art. 29.

Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.

Capítulo IV

Protección y prevención de riesgos profesionales.

Art. 31.

Servicios de prevención.

Art. 1.

Integración de la actividad preventiva.

Art. 2.

Acción de la empresa en materia de prevención de riesgos.

Capítulo II Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva.
Art. 3.

Definición.

Art. 4.

Contenido general de la evaluación.

Art. 5.

Procedimiento.

Art. 6.

Revisión.

Art. 7.

Documentación.

Capítulo III

Servicios de Prevención.

Art. 30.

Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, B.O.E. nº 27, de 31 de enero de
1.997), en especial:
Capítulo I Disposiciones generales.

Art. 25.Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
Art. 27.

Alcance de la derogación.

Organización de recursos para actividades preventivas.

Art. 14.

Servicio de prevención propio.

Art. 15.

Organización y medios de los Servicios de prevención propios.

Disposición derogatoria única.
-

Capítulo V Consulta y participación de los trabajadores.

Alcance de la derogación.

Real Decreto nº 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción.

Art. 33.

Consulta a los trabajadores.

Art. 34.

Derechos de participación y representación.

Art. 1.

Objeto y ámbito de aplicación

Art. 35.

Delegados de prevención.

Art. 2.

Definiciones

Art. 36.

Competencias y facultades de los delegados de prevención.

Art. 37.

Garantías y sigilo profesional de los Delegados de prevención.

Art. 38.

Comité de Seguridad y Salud.

Art. 39.

Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.

Art. 40.

Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Capítulo VI

Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores.

Capítulo VII

Responsabilidades y su compatibilidad.

Capítulo I Disposiciones generales

Capítulo II Disposiciones específicas de seguridad y salud durante las fases de proyecto y ejecución de las
obras.
Art. 3.

Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud.

Art. 4.
Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de
seguridad y salud en las obras.
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Art. 5.

Estudio de seguridad y salud.

Art. 6.

Estudio básico de seguridad y salud.

Art. 7.

Plan de seguridad y salud en el trabajo.

Art. 8.

Art. 59.- Conductores eléctricos.

Principios generales aplicables al proyecto de obra.

Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión.

Art. 9.
Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecución de la obra.

Art. 14.
Capítulo III

Art. 10.

Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra.

Art. 11.

Obligaciones de los contratistas y subcontratistas.

Art. 12.

Obligaciones de los trabajadores autónomos.

Art. 13.

Libro de incidencias.

Art. 82.- Medios de prevención y extinción de incendios.
Art. 83 a 93.- Motores, transmisiones y máquinas.
Art. 94 a 96.- Herramientas portátiles.
Art. 100 a 107.- Elevación y transporte.

Derechos de los trabajadores.
Información a los trabajadores.

Art. 16.

Consulta y participación de los trabajadores.

Art. 124.- Tractores y otros medios de transporte automotores.
-

Art. 17.

Visado de proyectos

Art. 18.

Aviso previo.

Art. 19.

Información a la Autoridad laboral.

Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28.8.1970:
Art. 165 a 176.- Disposiciones generales.

Otras disposiciones.

Disposición derogatoria única.
Anexo I.

Art. 70.- Protección personal contra la electricidad.

Paralización de los trabajos.

Art. 15.

Capítulo IV

Art. 61.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles.

Art. 183 a 291.- Construcción en general.
Art. 334 a 341.- Higiene en el Trabajo.
-

Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas de Barcelona.
Capítulo IV.- Seguridad e Higiene en el trabajo.

Derogación normativa.

Relación no exhaustiva de las obras de construcción o de ingeniería civil.

Anexo II. Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los
trabajadores.
Anexo III. Contenido del aviso previo.
Anexo IV. Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras.

-

Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.

-

Ordenanzas Metropolitanas en la Construcción:

-

Constitución Española de 27.12.1978 (B.O.E. 29.12.1978).

-

Orden de 31 de octubre de 1.984 (B.O.E. 7.11) que aprueba el Reglamento sobre los trabajos con riesgo de amianto
(modificada por Orden de 26 de julio de 1993, B.O.E. 5.8.93)

-

R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre por el que se regula la libre comercialización y libre circulación intracomunitaria
de los equipos de protección individual (EPI).

Parte A.

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.

Parte B.

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales.

-

Orden de 16 de mayo de 1.994 por la que se modifica el período transitorio establecidas del R.D. 1407/1992.

Parte C.

Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales.

-

R.D. 159/1995 del 3 de febrero de 1.995, de Ministerio de Presidencia. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJOCOMUNIDAD EUROPEA. Modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre (RCL 1992-2778 y RCL 1993-663). que regula
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

-

Manual de protección para el desarrollo del Plan de emergencia contra incendios y de evacuación en locales y edificios
(Orden de 29.11.1984, B.O.E. 14.6.85).

-

Ratificación del Convenio de la O.I.T. sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo
(Instrumento de 26.7.1985, B.O.E. 11.11.1985).

-

Medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales (Real Decreto-Ley 1/86, de 14.3, B.O.E. 26.3.1986).

-

Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25.4, B.O.E. 29.4.1986).

-

Modelos para notificación de accidentes de trabajo (Orden de 16.12.87, B.O.E. 29.12.87,rect. 7.3.88).

-

Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Ley 8/1988, de 7.4, B.O.E. 15.4.1988).

-

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (Real Decreto 1942/93, de 5.11, BB.OO.E. 14.12.93, rect.
7.5.94).

-

Regulación de las empresas de trabajo temporal (Ley 14/1994, de 1.6, B.O.E. 2.6.1994).

-

Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/94, de 20.6, B.O.E. 29.6.1994).

-

Medidas fiscales, administrativas y de orden social (Ley 42/19, de 30.12, B.O.E. 31.12.94, rect. 16.2.95).

-

Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24.3, B.O.E. 29.3.1995).

-

Ley de Procedimiento Laboral (Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7.4, B.O.E. 11 y 26.5.1995).

-

Jornadas especiales de trabajo (Real Decreto 1561/1995, de 21.9, B.O.E. 26.9.1995).

Además de éstos, existen una serie de Leyes, Decretos y Órdenes que también serán de obligado cumplimiento, en los
casos en que sean aplicables, como son:
-

Reglamento de Seguridad e Higiene, Capítulo VII: Andamios (O. 31.1.40, B.O.E. 3.2., rect. 28.2.40).

-

Relación de trabajos prohibidos a menores (Decreto 26.7.57, B.O.E. 26.8, rect. 5.9.1957).

-

Reglamento de industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Decreto 2414/61, de 30.11,
30.12.61 y 7.3.62).

-

Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O. 9.3.71, B.O.E. 16 y 17.3, rect. 6.4.71) Título II:
"Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección":

B.O.E. 7.12, rect.

Art. 19.- Escaleras de mano.
Art. 21.- Aberturas de pisos.
Art. 22.- Aberturas de las paredes.
Art. 23.- Barandillas y plintos.
Art. 25 a 28.- Iluminación.
Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones.
Art. 36.- Comedores.
Art. 38 a 43.- Instalaciones Sanitarias y de Higiene.
Art. 51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos.
Art. 58.- Motores eléctricos.
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-

Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23.11, B.O.E. 24.11.95, rect. 2.3.96, en vigor el 25.5.96). Artículos 316, 317 y
318.

-

Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial (Real Decreto 2200/95, de 28.12, BB.OO.E. 6.2,
rect. 6.3.1996).

-

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14.4,
B.O.E. 23.4.1997).

-

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo (Real Decreto 486/1997, de 14.4, B.O.E. 23.4.1997).

-

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores (Real Decreto 487/1997, de 14.4, B.O.E. 23.4.1997).

-

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de protección
individual (Real Decreto 773/1997, DE 30.5, B.O.E. 12.6.1997).

Otras disposiciones de aplicación:
-

Reglamento electrotécnico de baja tensión, B.O.E. 09.10.73 (Decreto 2413/73 de 20.9) e Instrucciones
complementarias, con especial aplicación de la Instrucción 028 sobre Instalaciones temporales de obra.

GRÚAS
-

Reglamento de aparatos elevadores para obras, B.O.E. 14.06.77.

-

Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención de los mismos (RD 2291/85 de 8.11, B.O.E 11.12.85).

-

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a
Grúas-Torre desmontables para las obras, aprobada por Orden de 28.6.88 (B.O.E. 7.7.88) y modificado por Orden de 16
de abril de 1990 (B.O.E. 24.4.90)

MÁQUINAS
-

Reglamento de seguridad en las máquinas (RD 1495/86 de 26.5.86, B.O.E. 21.7; modificado por el RD 830/91 de
24.5.91, B.O.E. 31.5)

-

RD 1435/92 de 27.11.92 (B.O.E. 11.12) relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
máquinas (Modificado por RD 56/95 de 20.1, B.O.E. 8.2).

Reglamento de Régimen Interno de la Empresa Constructora.
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1.2

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION



Plataforma de trabajo
Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las que estén situadas a más de 2,00 m. del pavimento, estarán dotadas de
barandillas de 90 cm. de altura, con zócalo y barra intermedia.



Elementos de sujeción del cinturón de seguridad, anclajes, soportes y anclajes de redes
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos, de acuerdo con su función
protectora.



Interruptores diferenciales y tomas de tierra
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será, para los circuitos de iluminación y enchufes de
herramientas portátiles de 30 mA y para otros circuitos de 300 mA. La resistencia de tierra no será superior a la que
garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto indirecta máxima de 24 V.
Se medirá su resistencia periódicamente y como mínimo, en la época más seca del año.



Extintores
Serán adecuados en agente extintor y capacidad al tipo de incendio previsible, y se comprobará su funcionamiento cada
6 meses, como máximo.

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil,
desechándose a la finalización de este.
Cuando por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido de una determinada prenda o equipo, se
repondrá este, independientemente de la duración prevista o de la fecha de entrega.
Cualquier prenda o equipo de protección que haya sufrido un uso límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por
ejemplo, por un accidente), será retirado y repuesto por otro inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo.
Todas las reposiciones de material personal o colectivo, que se deban realizar durante el transcurso de las obras, por
deterioro, mal estado, desaparición, robo, etc., irán a cargo del contratista.
1.2.1

PROTECCIONES PERSONALES
Todos los elementos de protección personal tendrán el marcado de calidad europea CE, o bien, se ajustarán a las normas de
homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74).
En los casos en los que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de la calidad adecuada a las prestaciones que se les
requiere.

1.3

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

1.3.1

OBLIGACIONES DEL PROMOTOR (artículo 3 del RD 1627/97)
En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del RD 1627/97 que establece las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el
promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra.

Todo el material será nuevo y de uso exclusivamente personal.
1.2.2

PROTECCIONES COLECTIVAS

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos
trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia,
designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las siguientes características fundamentales:
Vallas autónomas de limitación y protección
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, siendo construidas mediante tubos metálicos y con pies para mantener su
verticalidad.



Topes de desplazamiento de vehículos
Se realizarán con dos tablones trabados, sujetos en el terreno mediante varillas clavadas en el mismo, o de cualquier otra
forma eficaz.



La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra y durante
la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.
La designación de los coordinadores no exime al promotor de sus responsabilidades.
1.3.2

Redes perimetrales
La protección del riesgo de caída al vacío desde el perímetro del forjado en construcción, se realizará mediante pescantes
tipo horca y redes.
El extremo inferior de la red se anclará a barras de acero empotradas en el forjado.
Las redes serán de poliamida, protegiéndose las plantas donde se trabaje.
La cuerda de seguridad será como mínimo de D. 10 mm. i los módulos de red se ligarán entre si, con cuerda de
poliamida de D. 3mm. como mínimo.
El desencofrado de las plantas se protegerá mediante redes de la misma calidad, ancladas en el perímetro del forjado.



OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN SEGURIDAD Y SALUD Y DE LA DIRECCION FACULTATIVA
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra debe desarrollar, de acuerdo con el artículo 9
del RD 1627/97, las siguientes funciones:



Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad:



Tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a
desarrollarse simultánea o sucesivamente.



Estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.



Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores
autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o
actividades a que se refiere el artículo 10 del RD 1627/97.



Redes verticales
En las protecciones verticales de cajas de escalera, clausura de acceso a plantas desprotegidas, voladizos de balcones,
etc., se utilizarán redes verticales ancladas en cada forjado.



Redes horizontales
Se colocarán para proteger la posible caída de objetos en los patios u otros huecos.



Barandillas
La altura de las barandillas, será de 90 cm. como mínimo, estarán formadas por pasamanos superior, zócalo de 15 cm. y
barra intermedia. Deberán resistir una carga de 150 Kg./m.

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7 del RD 1627/97, la dirección facultativa
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.



Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.



Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.



Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.



Pasillos de seguridad
Podrán realizarse mediante pórticos formados por tablones atados, firmemente anclados en el terreno y cubierta con
tablas.



También podrán ser metálicos, formados los pórticos con tubos o perfiles y la cubierta de plancha.
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que puedan caer, y se colocarán materiales amortiguadores sobre la
cubierta, en los casos que se considere oportuno.

1.3.3

Los contratistas y subcontratistas están obligados, según el artículo 11 del RD 1627/97, a:


Mallazos
Los huecos interiores se protegerán mediante mallazo de resistencia y malla adecuada.
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Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en al artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del RD 1627/97.



Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 del RD
1627/97.



Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre
coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así
como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del RD 1627/97, durante la ejecución de la obra.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre las medidas que hayan de
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.



Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.


2.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y
periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos (artículo 38 Ley de Prevención de
Riesgos Laborales).





Se constituirá un Comité de seguridad y salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más
trabajadores.



El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en
número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.



En las reuniones del Comité de seguridad y salud participarán, con voz pero sin voto, los delegados sindicales y los
responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el
párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial
cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención
ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité.



El Comité de seguridad y salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el
mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento.



Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de seguridad y salud podrán adoptar con sus
trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.



De acuerdo con el artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, el Comité de seguridad y salud tendrá las
siguientes competencias:




2.2

2.3



La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores en los términos
previstos en el artículo 16 de la Ley 31/95.



La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.



La información y formación de los trabajadores.



La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.



La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.



Tamaño de la empresa.



Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.



Distribución de riesgos en la empresa.
DELEGADO DE PREVENCIÓN
En virtud del artículo 35 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, los Delegados de Prevención son los
representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán
designados por y entre los representantes del personal, con arreglo a la escala que establece el propio artículo.
En las Empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de
treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de prevención que será elegido por y entre los Delegados
de Personal.
Son competencias de los Delegados de Prevención (artículo 36 de la Ley 31/95):
1. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
2. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa
riesgos laborales.

sobre prevención de

3. Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones que puedan tener efectos
sustanciales sobre la seguridad y salud de los trabajadores.
4. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

2.4

Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en la
empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la
prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas
tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención y proyecto y organización de la
formación en materia preventiva.

LIBRO DE INCIDENCIAS
De acuerdo con el artículo 13 del RD 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en
las obras de construcción, en cada centro de trabajo debe existir con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y
salud un Libro de Incidencias que consta de hojas por duplicado, habilitado al efecto.
El Libro de Incidencias debe ser facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan
de seguridad y salud, o la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las
Administraciones públicas.

Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa
la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.

El Libro de Incidencias, que debe mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección
facultativa.

SERVICIO DE PREVENCIÓN
La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 30 establece que, en cumplimiento del deber de prevención
de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituyendo
un Servicio de Prevención.

A dicho Libro tienen acceso la Dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores
autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes
en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y
salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes pueden hacer anotaciones en el mismo,
relacionadas con los fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud.

De acuerdo con el artículo 31 de la citada Ley, se entiende como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y
materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y
salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los
órganos de representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el empresario debe facilitar a dicho Servicio el
acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la Ley 31/95.

Efectuada una anotación en el Libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la Dirección facultativa, están obligados a remitir, en el
plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra.
Igualmente deben notificar las anotaciones en el Libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de
éste.

El Servicio de Prevención debe estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en
función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:
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El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.

El Servicio de Prevención tiene carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir sus funciones.
Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes, así como sus recursos técnicos,
deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes circunstancias:

La empresa constructora procurará que por parte de los trabajadores se constituya el Comité de Seguridad o Delegados de
Prevención, cuando concurran las condiciones previstas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con las
competencias y facultades determinadas por la legislación vigente.
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2.6

ORGANIGRAMA DE SEGURIDAD
COORDINADOR DE
SEGURIDAD Y SALUD

Los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada
(ver apartado impresos):

DIRECCIÓN
FACULTATIVA

2.6.1

PARTE DE ACCIDENTE



Identificación de la obra



Día, mes y año en que se ha producido el accidente.



Nombre del accidentado.



Categoría profesional y oficio del accidentado.



Domicilio del accidentado.



Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente.



Causas del accidente.



Importancia aparente del accidente.



Posible especificación sobre fallos humanos.



Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista, personal de obra).



Lugar de traslado para hospitalización.



Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos).

COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD

JEFE DE OBRA

TÉCNICOS DE
PRODUCCIÓN

SERVICIO DE
PREVENCIÓN

DELEGADOS DE
PREVENCIÓN

TRABAJADORES, EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS

2.5

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga:

INDICES DE CONTROL DE LA SINIESTRALIDAD
Se llevarán obligatoriamente los índices siguientes:

2.5.1

Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.
Nº de accidentes con baja
x100
Nº de trabajadores

2.5.2

INDICE DE FRECUENCIA
Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas.
CálculoI.F. 

2.7

Nº de accidentes con baja
x1.000.000

Nº jornadas perd.

3.

por accte.con baja

DURACION MEDIA DE INCAPACIDAD
Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.



Identificación de la obra.



Fecha en que se ha producido la observación.



Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación.



Informe sobre las deficiencias observadas.



Estudiar la mejora de la deficiencia en cuestión.
ESTADISTICAS

por accte.con baja
x1.000
Nº de accidentes con baja

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCION

El contratista está en posesión de un Seguro en la modalidad de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución
de la obra con ampliación a un periodo de mantenimiento de un año, contando a partir de la fecha de terminación definitiva
de la obra.

Nº jornadas perd.
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PARTE DE DEFICIENCIAS

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad civil
profesional; asimismo, el contratista dispone de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial,
cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las
personas de las que debe responder: se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la
responsabilidad civil patronal.

x1.000
Nº de horas trabajadas

CálculoD.M.I. 

Ordenes inmediatas para ejecutar.

Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que permitan hacerse una idea
clara de la evolución de los mismos, con una somera inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del año y en
ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente.

Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.

2.5.4



Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencias.

INDICE DE GRAVEDAD

CálculoI.G. 

¿Cómo se hubiera podido evitar?

Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su
terminación, y se complementarán con las observancias hechas por el Delegado de Prevención y las normas ejecutivas dadas
para subsanar las anomalías observadas.

Nº de horas trabajadas

2.5.3



2.6.2

INDICE DE INCIDENCIAS

CálculoI.I. 

PARTES DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS

4.
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NORMAS PARA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD



Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de Seguridad, se hubiesen realizado
en la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad; esta
valoración será revisada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la
Propiedad.



El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipula en el contrato de obra.



Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo las partidas que intervienen como medidas de
Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar.



En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto; se definirán total y correctamente las mismas
y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados
anteriores.



En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la Propiedad por escrito,
habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa.

5.

INSTALACIONES MEDICAS Y DE HIGIENE Y BIENESTAR
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá de inmediato el material utilizado.
Se dispondrá de vestuario y servicios higiénicos debidamente acondicionados y dotados.
El vestuario dispondrá de armarios individuales con llave, asientos y calefacción.
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente, por cada 10 trabajadores y un W.C. por cada
25 trabajadores, disponiendo así mismo de espejos y calefacción.
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de una brigada, con la dedicación necesaria.

6.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
El contratista está obligado a redactar el presente Plan de Seguridad y Salud, adaptando las previsiones contenidas en el
Estudio a sus medios y métodos de ejecución.
Este Plan deberá ser aprobado por el Coordinador en Seguridad y Salud o en su caso por la Dirección Facultativa de la obra,
el cual controlará su aplicación práctica
Sant Cugat del Vallés, 2019-01-25

Jaume Balañá Lladó
Ingeniero colegiado número 11110.
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Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
avinguda Ernest Lluch, 32 08302 Mataró
Proposta per a l'ampliació de l'aulari del TCM6 i espais d
Projecte instal·lacions
Planols
20190125

INSTAL·LACIONS
Portada.

P. EXECUTIU

I00
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Llegendes. Planols i esquemes.

P. EXECUTIU

I01
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Llegendes. Taules d'equips.

P. EXECUTIU

I02
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Esquema. Climatització. Circuit hidraulic.

P. EXECUTIU

I03
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Esquema. Distribucio aire aules (1/3).

P. EXECUTIU

I04
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Esquema. Distribucio aire aules (2/3).

P. EXECUTIU

I04
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Esquema. Distribucio aire aules (3/3).

P. EXECUTIU

I04
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

P. EXECUTIU
INSTAL·LACIONS
Esquema. Fontaneria, sanejament fecal i contraincendi.

I05

BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Esquema. Electric general.

P. EXECUTIU

I06
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Esquema. Unifilar (1/5).

P. EXECUTIU

I07
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Esquema. Unifilar (2/5).

P. EXECUTIU

I07
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Esquema. Unifilar (3/5).

P. EXECUTIU

I07
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Esquema. Unifilar (4/5).

P. EXECUTIU

I07
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Esquema. Unifilar (5/5).

P. EXECUTIU

I07
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Esquema. Control climatitzacio.

P. EXECUTIU

I08
BARCELONA

Gener 2019
se
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559
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INSTAL·LACIONS
Planta primera. Nivell terra tecnic.

P. EXECUTIU

I14
BARCELONA

Gener 2019
E 1.200
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

91

90

89

88

87

86

85

84

75

76

77

78

79

80

81

82

83

INSTAL·LACIONS
Planta primera. Nivell terra i paret.

P. EXECUTIU

I09
BARCELONA

Gener 2019
E 1.200
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

91

90

89

88

87

86

85

84

75

76

77

78

79

80

81

82

83

INSTAL·LACIONS
Planta primera. Nivell fals sostre

P. EXECUTIU

I10
BARCELONA

Gener 2019
E 1.200
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

91

90

89

88

87

86

85

84

75

76

77

78

79

80

81

82

83

INSTAL·LACIONS
Planta primera. Nivell sostre.

P. EXECUTIU

I11
BARCELONA

Gener 2019
E 1.200
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Planta primera. Detall implantació equips climatització.

P. EXECUTIU

I12
BARCELONA

Gener 2019
E 1.75
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
Planta primera. Detall implantació equips climatització.

P. EXECUTIU

I12
BARCELONA

Gener 2019
E 1.75
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6

TECNOCAMPUS
Mataró - Maresme
Promotor

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ MARESME

quadrant

enginyeria d'instal·lacions i tecnologies ambientals

www.quadrant12.com

T: 936745559

INSTAL·LACIONS
TCM1. Planta baixa. Nivell terra i paret.

P. EXECUTIU

I15
BARCELONA

Gener 2019
E 1.100
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
I ESPAIS D'ADMINISTRACIÓ
PROPOSTA PER A L'AMPLIACIÓ DE L'AULARI DEL TCM6
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