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1 MEMÒRIA.

En la present memòria es detallen les característiques i especificacions de la modernització de la instal·lació

1.1

DADES GENERALS.

-83

de climatització i ventilació de la pista poliesportiva del Pavelló d’Hospitalet de l’Infant..

Seguidament es detallen les dades generals del projecte que ens ocupa.

1.1.1

ANTECEDENTS.

PT

Es tracta d’un nou sistema de climatització i ventilació en un pavelló existent, en el qual la pista principal NO
disposa d’instal·lació de climatització.

L’edifici, disposa de diferents unitats de climatització (CLM) / ventilació (VEN) per algunes de les sales
auxiliars del pavelló:

CA

tèrmiques i un acumulador.

El 2016, s’instal·la una ventilació forçada general, de la planta semi soterrani, PSS, amb tractament tèrmic.
El pavelló també disposa d’una escomesa elèctrica suficient per als receptors actuals.

1.1.2

OBJECTE.

El titular encarrega el present projecte d’acord amb les disposicions legals vigents, amb dues finalitats;
-.Fixar les especificacions tècniques que ha de complir el nou sistema de climatització i ventilació,
per a la seva correcta execució segons normativa vigent.
-.Sol·licitar l’oportuna autorització del departament d’indústria de la Generalitat de Catalunya, de la
modificació, mitjançant l’entrada de l’expedient amb les aplicacions del canal empresa o amb les
entitats col·laboradores autoritzades.
I així poder executar i legalitzar la modernització de la instal·lació de climatització i ventilació que ens ocupa,
que es considera una modificació d'una instal·lació existent.
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ABAST.

En el present projecte, tant per l’execució, com per la legalització de la de la modificació de la instal·lació, es

-83

defineix:


Estat anterior del sistema existent.



Definició del nou sistema:

Noves Unitats de producció.

-

Noves unitats de distribució.

-

Xarxes de distribució.

-

Unitats de ventilació, extracció i recuperació.

-

Sistema de control.

PT

-

A partir de les directrius marcades per la propietat, incloent els elements de que consta, la seva descripció i
especificacions tècniques, així com els requisits reglamentaris, normatius a complir en les diferents parts.

EMPLAÇAMENT.

CA

L’emplaçament de l’obra que ens ocupa és:

PAVELLÓ COBERT
Carrer de Tivissa, 5, 43891 L'Hospitalet de l'Infant, (Baix Camp).
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COORDENADES UTM.

80

Les seves coordenades són GPS / UTM (punt central) són aproximadament:
COORDENADES.
E(X)

UTM 31N, ETRS 89

N(Y)

4539945.2 m

-83

325039.9 m

GPS

Z

40° 59' 30 . 41"N

0°55'12.65"E

Latitud

Longitud

10,75 m
Elev.

En el plànol de situació i emplaçament es detalla la posició de l’establiment.

CLASSIFICACIÓ DEL POUM.

PT

1.1.6

L’edifici que ens ocupa es classifica en el POUM, com a :

1.1.7

SE.4.

Equipament esportiu – lleure.

DADES CADASTRALS.

5001808CF2450A0001FL

CA

Referència cadastral:
Localització:

CL TIVISSA 5
43891 VANDELLOS-L'HOSPITALET DE L'INFANT.
(VANDELLOS) (TARRAGONA)

Classe:

Urbà

Any construcció:

1980.

Superfície construïda:

1.1.8

Uso principal:

Esportiu.

Reforma:

2008.

2

2.281 m .

PROMOTOR / TITULAR.

El titular de l’activitat que ens ocupen és:

Nom:

AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT

Adreça:

Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 6.

Localitat:

43891 Vandellòs (Baix Camp).

NIF:

P-4316400-C
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DADES DE L’EQUIP REDACTOR.

A continuació es detallen les dades de l’equip redactor:
Empresa.

-83

1.1.9.1

L’empresa encarregada de realitzar el present projecte tècnic, és la que es mostra a continuació:

VOLUMS enginyeria. S.L.P

1.1.9.2

PT

(B 67199166)

Tècnic redactor.

Josep Miquel Arandes i Salvadó.

CA

Nom :
Titulació :

Enginyer Industrial.

Especialitat Mecànica.

Enginyer Tècnic Industrial.

Especialitat Electrònica.

Col·legi:

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

Núm. Col·legiat :

10.124.

Altres dades de contacte:
Mòbil:

650.36.77.36

Correu:

jarandes@tinet.org
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A continuació es relacionen el conjunt principal de disposicions legals vigents:



CONTRACTACIÓ PÚBLICA.
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1.2.1

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/ UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.



Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del

PT

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

1.2.3


Pla d'ordenació urbanística municipal, al terme municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I ACS.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto

1751/1998, de 31 de julio.



Reglament de instal·lacions tèrmiques en els Edificis (RITE) i les Instruccions Tècniques

Complementaries (ITE) (Real Decret 1027/2007 de 20 de juliol).



Instrucció 1/2015, de 12 de març, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, en

relació al procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control, que
afecten a instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat
industrial de Catalunya (RITSIC).



Correcció d’errors del Real decret 1027/2007.BOE 28/2/2008.



Instrucció 04/2008 SIE. Que regula els requeriments que han de complir les Instal·lacions tèrmiques
en els edificis a Catalunya. Generalitat de Catalunya.



Instrucció 5/2008 SIE. Que aprova els models normalitzats d’impresos per a la tramitació
administrativa de les instal·lacions Tèrmiques en els edificis



Reglament de seguretat per plantes i instal·lacions frigorífiques. (Real Decret 3079/1977), revisions i
Instruccions Tècniques Complementàries (MI-IF).



Codi tècnic de l’Edificació (Reial Decret 314/2006) del 17 de març.:
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URBANÍSTICA.
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1.2.2

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ
COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT



DB-HE: Document Bàsic.

Estalvi d’energia.



DB-HE: Document Bàsic.

Sorolls.



DB-HS: Document Bàsic.

Salubritat.



DB-SI: Document Bàsic.

Seguretat en cas d’Incendi.



DB-SU: Document Bàsic.

Seguretat d’Utilització.



DB-HR: Document Bàsic.

Protecció davant el soroll.

80
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INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ.

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RD 842 / 2002), complements i ITc (ITC MI.BT). Relació
de les principals Instruccions tècniques complementàries del Reglament Electrotècnic per a Baixa

PT

Tensió a tenir en compte:

- ITC-BT 04.- Autorització i posada en servei d’instal·lacions.
- ITC-BT 06.- Xarxes aèries per a distribució. Conductors en instal·lacions a l'aire.
- ITC-BT 07-08.- Xarxes soterrànies per a distribució d'energia elèctrica.
- ITC-BT 09.- Instal·lacions enllumenat exterior.

- ITC-BT 11-12-13-14.- Instal·lacions d'enllaç, Escomeses, Caixa G.P., Línia G.A.

CA

- ITC-BT 18.- Posades a terra.

- ITC-BT 19-20-21.- I. interiors. Prescripcions G. Sistemes. Tubs protectors.
- ITC-BT 22-23-24.- I. interiors. Protecció sobre intensitats, sobretensions, contactes.
- ITC-BT 27.- Instal·lacions interiors en habitatges.
- ITC-BT 28.- Instal·lacions en locals de pública concurrència.
- ITC-BT 30.- Instal·lacions en locals de característiques especials.
- ITC-BT 31.- Instal·lacions amb fi especials. Piscines i fonts.
- ITC-BT 36.- Instal·lacions a petites tensions
- ITC-BT 43-44.- Receptors. Generalitats. Receptors d’enllumenat.
- ITC-BT 47.- Receptors. Motors.
- ITC-BT 48.- Receptors, Transformadors, reactàncies, i condensadors.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
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- ITC-BT 15-16-17.- Instal·lació d'enllaç. Derivacions I. Comptadors. Dispositius C i P.

- Les instal·lacions elèctriques a efectuar compliran amb les "Normes particulars per a instal·lacions d'enllaç en els
subministraments d'energia en baixa tensió," (D.O.G. n° 342 de 6 de juliol de 1983).

I qualsevol altres normatives europea, nacional, autonòmica o local que li sigui d’aplicació a la instal·lació de
climatització.
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DADES DE L’EDIFICI / LOCAL.

Les dades del local que ens ocupa són les que es mostren a continuació.
ACCESSOS.
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1.3.1

L’accés al local es realitza pel propi Carrer del Cardenal Vidal i Barraquer, número 5, suficient per a poder
accedir a peu i amb vehicle, i poder desenvolupar correctament l’activitat i l’execució de la instal·lació.

1.3.2

DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI.

L’edifici consta de 3 plantes més planta coberta:


Planta Semisoterrani.



Planta Baixa.



Planta Pis



Planta Coberta.
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Es tracta d’un edifici aïllat dintre de l’entorn urbà de la ciutat de l’Hospitalet de l’Infant:
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L’edifici disposa d’una planta coberta, accessible només per a operacions de manteniment.

Façana S.

L’edifici té forma polièdrica, amb tancaments per a totes les façanes d’obra de fàbrica i fusteria / portes
metàl·liques.

El local està distribuït mitjançant diferents sales, una pista central, escenari integrat amb les estances
necessàries per a poder desenvolupar correctament l’activitat, i els serveis tal i com es pot veure en l’apartat
de plànols.
1.3.3

ÚS DE L’IMMOBLE.

Es tracta d’un Pavelló esportiu cobert, destinat a serveis esportius, i a esdeveniment socials, en el qual es
poden considerar dos tipus d’usos molt diferents:
Ús:

Esportiu / Pública concurrència.
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Façana SE
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SUPERFÍCIES OCUPADA.

Les característiques de la construcció venen regides per l’estat actual, el qual es manté, i no s’augmenta ni
ocupació ni el volum de l’edifici. La superfície ocupada es detallen aproximadament en la taula que es

-83

mostra a continuació:

SUPERFÍCIE COSNTRUÏDA

TOTAL

(m2)

2281.00

1.3.5

2281 m2.

PT

Quedant així a l’efecte de superfície CONSTRUÏDA aproximada computable:

SUPERFÍCIE ÚTIL.

Tal i com ja s’ha indicat amb anterioritat, els locals s’ocuparà principalment amb l’activitat esportiva /
públicaconcurrència, tal i com es pot veure en les taules i plànols corresponents. La superfície útil

CA

SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA SEMI SOTERRANI
ESPAI
(m2)
Zona de pas
58.10
Vestidor 7
10.10
Vestidor 8
10.10
Vestidor 9
30.50
Vestidor 10
30.50
Vestidor 11
10.10
Vestidor 12
10.10
Vestidor 13
17.40
Vestidor 14
4.40
Vestidor 15
16.80
Vestidor 16
4.50
Local 1
10.90
Local 2
7.80
Local 3
23.90
Local 4
23.90
Local 5
9.70
Quartet neteja
3.30
TOTAL
282.10

La planta semisoterrani té aproximadament una superfície ÚTIL de:
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SU PER FÍC IE Ú T IL PLA N T A BA IX A
(m 2)
ESPAI
1084,30
Vestidor 5
111,00
Vestidor 6
122,06
M agatzem 1
65,20
M agatzem 2
28,76
Sala Q uadres BT
84,50
M agatzem 5
92,03
Q uarto
8,30
Passadis
8,90
Escenari
7,30
M agatzem 4
7,60
W C Escenari
6,60
C ontrols
35,40
Escales
35,40
TOTAL

(m 2)
7,90
7,90
35,40
35,40
4,20
3,50
3,14
27,05
273,90
17,00
7,10
9,80
9,96

PT
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2139,60

2139,60 m2.

La planta baixa té aproximadament una superfície ÚTIL de:

CA

SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA PRIMERA
ESPAI
(m2)
Replà Escales
3.74
Sala Polivalent
42.90
Magatzem 3
3.31
Sala rentat
17.50
Distribuïdor
10.79
Vestidors 1
35.40
Vestidors 2
35.40
TOTAL
149.04

149,04 m2.

La planta primera té aproximadament una superfície ÚTIL de:

SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL
REF
PSS
PB
PP

PLANTA
PLANTA SEMI SOTERRANI
PLANTA BAIXA
PLANTA PRIMERA
TOTAL

L’establiment té aproximadament una superfície ÚTIL de:
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ESPAI
Pista Poliesportiva
Zona graderia
Vestíbul pista
Aula acollida
Vestibul Lateral
Aula centre obert
Vestíbul entrada
Consergeria
Inferm eria
W C Dones
W C H om es
W C Adaptat
Vestidor 3
Vestidor 4
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HORARI D’OBERTURA.

L’horari d’obertura de l’establiment és:
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HORARI DE TREBALL NORMAL.

ACTIVITAT

OBERTURA

Esportiva

9:00 h

TANCAMENT

De dilluns a Divendres

Dissabte i diumenge

9:00 h. (*)

Tancat - Excepte
esdeveniment programats

PT

Aquesta proposta variarà segons el desenvolupament de l’activitat, ajustant-se a les necessitats del servei i
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segons horaris autoritzats.
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ESTAT ACTUAL DE LA INSTAL·LACIÓ.

Durant la utilització de les dependències, s’han anat instal·lat al centre sistemes de climatització
descentralitzada, amb unitats partides per als diferents espais, i ventilacions puntuals als vestidors. Tot i que

1.4.1

PT
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la pista principal només s’ha climatitzat en esdeveniments específics amb cremadors a gasoil mòbils.

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ EXISTENTS (CLM).

La climatització estava basat en un sistema de múltiples unitats , que amb els anys s’han anat reparant,

General

1 Unitat partida de conducte

CA

PS.

MITSUBISHI.

1 Recuperador

PB.
PB.
PP

Aula Acollida.

1 Unitat partida de sostre.

ACSON.

Aula Centre Obert.

2 Unitats partides murals.

PANASONIC.

Sala Polivalent.

1 Unitat partida.

PANASONIC.

Es tracta de unitats de diferents marques i tipus, tal i com es pot veure en els plànols corresponents.
Les unitats exterior, estan repartides per tot l’edifici per minimitzar la longitud de les línies frigorífiques, i
repartir les sortides d’aire calent a l’exterior.
La potència instal·lada, P està entre:

5 < P < 70 KW. Considerant-se una instal·lació sense projecte.
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SISTEMA DE VENTILACIÓ EXISTENT (VEN).

En compliment amb la normativa vigent en el moment de la instal·lació inicial, es sistema es basava amb
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una extracció forçada dels diferents espais, mitjançant caixes extractores:
PS.

General.

Extracció i aportació forçada amb recuperador.

PB

Vestidors 3 i 4. Extracció i aportació forçada sense recuperador.

En la resta, es feia mitjançant petits extractors, o bé amb ventilacions naturals.

AIGUA CALENTA SANITARIA (ACS).

PT

1.4.3

Aquesta instal·lació inicialment anava amb una caldera mural a Gas, i posteriorment, es va substituir per



12 Plaques solar tèrmiques.



Acumulador de 2000 l.

CA

Que alimenten puntualment als vestidors principals.
Altres espais, amb diferents utilitzacions (escenari, centre obert,...), i amb baixa freqüència d’ús, disposen
de termos elèctrics individuals, que només es posen en funcionament puntualment.

1.4.4

INSTAL·LACIÓ DE GAS (GN).

La caldera mural exterior, disposa d’una escomesa de Gas Natural, i d’un comptador.

1.4.5

INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ (BT).

La instal·lació de Baixa Tensió, consta d’una caixa de seccionament, en la mateixa façana de l’edifici, a
partir de la qual i mitjançant l’escomesa principal, s’alimenta el mòdul de comptadors, que es troba a dins
l’edifici, en la sala de quadres.
Els fusibles d’entrada del TMF-10, són de 200 A, i la instal·lació disposa d’un interruptor general de tall de
100 A, suficient per al subministrament de la instal·lació actual.
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CONDICIONATS.

Per tal de ampliar / millorar i adequar la instal·lació de climatització i ventilació, es tindran en compte els
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següents condicionats:

- Es tracta d’un edifici existent amb tancament i aïllaments tèrmics de l’any de la seva construcció. El qual
dona a l’exterior per les quatre cares, configurant espais amb diferents orientacions, i amb variacions
notables del tipus de càrrega tèrmica demandada.

- Els condicionants urbanístics del POUM, limiten la visual dels equips de clima, i de les plaques solar

PT

tèrmiques les quals no poden sobresortir de la projecció del 30%.
- L’alçada de les plantes són variables, i en el cas de la pista principal, és de 6 m, i amb cel ras, a on hi han
altres instal·lacions que compliquen el pas de conductes de grans dimensions.
- Per evitar molèsties, es limita la sortida d’aire de les unitats de clima exterior en façana a unes 18.000

CA

- Existeix una coberta / terrat no transitable, que en l’actualitat ja s’hi ha instal·lat equips. Tot i això hi ha
força espai lliure per a la col·locació de nous equips.
- Les màquines amb refrigerant R-410A, de l’establiment no han arribat al final de la seva vida útil, i s’hauran
de mantenir.

- Pel tipus d’ús, esportiu / púbica concurrència, es preveu la necessitat de treballar amb màquines
silencioses, que no destorbin l’activitat pròpia.
- També es dona la possibilitat de treballar amb càrregues tèrmiques parcials, en el cas de que es pugui
utilitzar la pista principal amb diferents ocupacions.
- Es preveu en adequacions futures, canviar les xarxes existent que divideixen la pista en tres espais de joc,
per unes amb les guies ocultes, el que limitaria l’espai de pas del conductes en aquests punts. Condicionant
el tipus de conducte en aquestes zones.
- Es tindran en compte les alçades les espais, per tal d’intentar evitar les estratificacions.
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- Es tindrà en compte el funcionament dels diferents espais, per tal de modular les enceses i l’agrupació

80

d’espai en funció de les necessitats.

Com a altres condicionants d’execució / coordinació tenim:

Els treballs de desmuntatge de les instal·lacions existents, com el muntatge de les noves es realitzarà
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simultàniament amb el funcionament normal del pavelló.

L’horari d’actuació per a treball que impliquin afectar el funcionament del pavelló, ÉS LIMITAT.
s’acordaran amb els serveis esportius. i podran ser en nocturn o caps de setmana. Per a més detall
veure el calendari del programa de treball. A on s’indica la poca disponibilitat del pavelló. Per tal de
realitzar els conductes es dividirà la pista en tres trams amb les cortines actuals, i es coordinarà
pla d’obra).

PT

l’alliberament d’un dels tres espais, dependent de la zona on s’actuï. (veure taula d’ocupaciño del

Qualsevol actuació serà notificada prèviament a la seva execució per tal de que es puguin revisar i
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coordinar les seves afectacions.
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1.6

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.

En els següents capítols es detallen tant la nova instal·lació com els canvis de la instal·lació existent per a la
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millora del conjunt, i l’ajust a les noves tecnologies. Principalment es preveuen les següents actuacions:


Climatització i ventilació de la pista principal.



Climatització del vestíbul i del passadís. (Millores sense cost, veure Annex 8.).



Revisió general del sostre.



Ampliació de potència / Modificació de la instal·lació de Baixa tensió.

PT

Les quals es descriuen a continuació:

1.6.1

CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DE LA PISTA PRINCIPAL (CLM).

Un cop avaluats els diferents condicionats previs, i la fisiologia de l’edifici, s’ha optat pel següent sistema de

CA

SISTEMA D’UNITATS ROOF TOP AMB CONDUCTES.
AMB RECUPERADOR.

Degut a que els sistema escollit aporta les següent avantatges:




Unitats molt compactes, fàcils d’instal·lar en l’espai disponible.
Flexibilitat en la instal·lació, reducció del espai necessari i menys temps de Instal·lació.

Rapida posada en servei, amb prova de funcionament abans de la sortida de fàbrica i prova ràpida
per a la comprovació dels components en l’obra.



Connexions elèctrica simplificades



Rendiments energètics elevats.

1.6.1.1

Característiques de la nova unitat de producció.

La solució adoptada, és la instal·lació de 3 Unitats ROOF TOP, compactes per conductes, amb recuperació
de calor, amb uns rendiments energètics superiors:
Unitat ROOF TOP bomba calor reversible, amb recuperador, de la marca CLIMAVENETA:

Novembre 2018

Pàg.-18

de 35

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 28. 11. 2018 amb el número T-83806

climatització / ventilació:

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ
COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

6

MEMÒRIA

• Model:

CA

• Capacitat nominal en refrigeració:

VALOR
WSM2 /HR /B /0354.
120 kW.
38,3 kW.

• Potencia absorbida en refrigeració:

3,13

• EER (100 %):

• Capacitat nominal en calefacció:

115 kW.

• Potencia absorbida en calefacció:

33,6 kW.

• COP (100 %):

3,41.

• Pes:

3252 Kg

• Número de compressors:

2

•:Número de circuits

2

• Potència sonora (ISO 3744):

86 dB(A).
R-410A.

• Gas frigorífic
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PARÀMETRE:
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CARACTERÍSTICAS TÈCNIQUES. UNITAT ROOF TOP
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Amb les següents unitats i complements:

TAULA DE COMPONENTS
UNIT ErP 2021 COMPLIANT.

4468

• SANDWICH PANELS WITH POLYURETHANE.

342

POWER SUPPLY: 400 V / 3 ph / 50 Hz + PE.

3412

AUTOM. CIRCUIT BREAK. ON LOADS.

862

VAR. FAN SPEED CONTROL DVV.

1862

COSTANT AIR FLOW FUNCTION.

880

Cu / Al EXTERNAL COIL.

2032

COND. COIL PROTECTION NET.

4270
9970
1075

AUTOMATIC SUM / WINT. SWITCH.

AIR RETURN PROBE.
STD. PACKING.

FUNCTION HR-B

WITH EXTERNAL PHASE SEQUENCE RELAY

CA

2411

COMPACT KEYBOARD

4181

SERIAL CARD MODBUS

4141

WITH AIR CTRL. QUALITY CO2

2521

SPECIAL • BAG FILTERS F8+F6

Per més informació consultar el capítol de documentació, fitxa de l’equip i plànols.
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GAS FRIGORÍFIC.

En totes les unitats projectades s’utilitzarà el HFC R-410A, gas frigorífic que es ven sota els nom comercials
de Forane 410A, Puron, EcoFluor R410, Genetron R410Ay AZ-20, és una barreja prop azeotròpica dos
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gasos HFC o hidrofluorocarbonados: diflorometano (anomenat R-32) i pentafluoroetano (anomenat R-125),
que s'utilitza com a refrigerant en climatització.

Es tracta d’un Gas refrigerant d’alta seguretat, classificats per ASHRAE (societat americana de calefacció,
Refrigeració i aire condicionat) com A1/A1, és a dir, no tòxics i ignífugs fins i tot en cas de fuita. La pressió
de R410A nivells són molt més altes que l'habitual en gasos refrigerants actuals (8 Bar més que en el cas de

PT

gas R22 a 40 º C).

TAULA R-410A

General

Fórmula semidesarrollada

50% CH2F2+50% CHF2CF3

CA

Aparença

Incolor

Densitat

1,062 kg/m3; 0,001062g/cm3

Punt d’ebullició

-51,4 °C (222 K)

Temperatura crítica

72,8 °C (346 K)

Pressió crítica

47,964 atm

Pressió de vapor

16 574 hPa a 25 °C

Perillositat
NFPA 704

Valors en el SI i en estàndards (25 °C i 1 atm).
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Propietats físiques
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Distribució d’aire.

80

A partir de les màquines situades en coberta, es realitza una impulsió horitzontal, mitjançant dos circuits, un
per màquina, mitjançant difusors rotacionals. Cada circuit correspon a una unitat de producció.
Es disposa també de retorns de verticals a les extremitats, per tal d’evitar l’estratificació.
Conductes.

-83

A partir de cada unitat de zona, la impulsió d’aire és realitza a baixa velocitat, mitjançant conductes de
secció circular, construïts amb xapa d’acer galvanitzada de 0’8 mm de gruix, mes aïllament , mes altre cop

PT

xapa i de qualitat segons les normes UNE 100-101-84, 100-102-88, 100-103-84 i 100-104-88 i normes DIN.

:

CA

vidre per poder passar per damunt de les caixes de les cortines, i entre l’encavallada.

CLIMAVER NETO PRO.
E = 25 mm.
Secció rectangular:
Els retorns es realitzen un per màquina amb el mateix tipus de conducte, verticalment per evita
l’estratificació a l’Hivern, i amb acabat lacat en color Blanc RAL 9010.
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En la zona de les cortines, la impulsió d’aire és realitza a baixa velocitat, mitjançant conductes de fibra de
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Reixes i difusors.

A la impulsió disposem dels següents difusors:

Al retorn disposem de les següents reixetes:
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Pista Principal:

80
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1.6.2.2

PT

Difusor rotacional lacat blanc amb plenum DN-400.

Pista:

Reixa d’alumini de 2000 x1000 mm.
Lacada Blanc RAL 9010.

Aire primari / extracció / recuperació.

L’aportació d’aire primari a la pista es realitza mitjançant les pròpies unitats ROOF top, que al ésser

CA

comportes regulables.
1.6.2.3

Xarxa de condensats.

Les unitats ROOF TOP disposaran de conducció de drenatge sifònic de PVC de 40 mm de diàmetre
nominal, per la recollida de condensats, que es conduiran fins a l’EMBRONAL / baixant de sanejament
(PLUVIALS) més pròxim.
1.6.2.4

Regulació i control.

Cada unitat ROOF TOP, DIDPOSARÀ DEL SEU PROPI Panell De Control, i s’instal·larà un tercer panell de
control central remot, comunicat per xarxa i que coordinarà les dues unitats per tal de que actuïn com a una.
Control individual estàndard. (Cablejat)

El sistema serà accessible des de l’exterior, per personal autoritzat, per poder canviar la programacions
horàries, per dies, setmanes, mesos o anual, o bé valors de referencia.
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1.6.3

80
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BANCADA COBERTA.

Per tal de poder instal·lar les noves unitats ROOF TOP del sistema de climatització i ventilació,
s’emplaçaran unes bancades metàl·liques a la planta COBERTA, recolzades sobre els caps de pilars de
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l’estructura existent.

Aquesta bancada es forma amb perfils metàl·lics, galvanitzats, amb unions cargolades (d’alta resistència

PERFIL LAMINAT

Marca: VIBCON.

Galvanitzat Z-275

Model: VIB.20.450
Acabat: Bany Galvanic zincat

CA

1.6.4

Amortidors metàl·lics dobles:

ESCALA DE GAT.

Per tal de poder accedir a la planta coberta a on s’ubiquen les Unitats ROOF-TOP, s’emplaçarà una escala
de gat en la posició indicada. Aquesta serà d’acer laminat en calent, i acabada galvanitzat en calent. Per tal
de garantir la seguretat, disposarà de porta amb clau.

1.6.5

REVISIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ (VEN).

Es preveu una revisió i adequació de la Ventilació existent (VEN), extraccions i aportacions, i la seva posada
en marxa pel compliment de la normativa vigent.

1.6.6

REVISIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA CALENTA SANITARIA (ACS).

Es preveu una revisió i adequació de l'aigua calenta sanitària existent (ACS), termos, acumuladors i plaques
solars tèrmiques, i la posada en marxa pel compliment de la normativa vigent.
També es desplaçaran les plaques actuals per tal de alliberar espai per a les dues noves unitats ROOF Top,
que es col·loquen al mateix nivell.
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1.6.7

AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA / MODIFICACIÓ DE LA INSTAL•LACIÓ DE BT.

80

L’alimentació elèctrica dels nous equips, genera que sigui necessària una modificació / ampliació de la
instal·lació interior, mantenint en general la instal·lació existent. Es preveuen diferents actuacions clarament
diferenciades:

Canvi de la caixa de seccionament i del mòdul de comptadors.

-

Modificació del Quadre general de distribució (QGD).

-

Nou Subquadre de Clima planta coberta (SQCLM-PC).

-

Noves línies d’alimentació del QGD, SQCLM-PC, I ROOF TOPS.

-

Potència elèctrica Instal·lada.

-83

-

1.6.7.1

PT

Les quals es detallen a continuació.
Canvi de la CS i TMF.

Tal i com s’ha indicat anteriorment , la instal·lació no te prou potència per alimentar les noves unitats:
Segons la documentació tècnica de la màquina, es pot extreus les següents dades:

REF

CLIMAVENETA
CLIMAVENETA
MITSUBISHI
MITSUBISHI
TOTALS

CA

URT-01
URT-02
UP-06
UP-07

MARCA

MODEL
WSM2 /HR /B /0354.
WSM2 /HR /B /0354.
PEZ-250YKA
GPEZS-M100YKJA

així doncs serà necessària una ampliació de potència de:

FRED (KW)
38,6
38,6
8,31
3,08
88,59

CALOR (KW)
33,9
33,8
8,94
3,02
79,66

88,6 KW.

Es subministrarà i col·locarà un nou armari, a on ara hi ha la Caixa de seccionament. Aquest serà d’obra,
amb acabats similars als de l’edifici, i amb portes i plaques de xapa galvanitzada amb pany GIS. Contindrà:


CS de 400 A



TMF-10, de 400 A

tot segons Vademècum de ENDESA. Totalment equipat i muntat, amb caixes, comptador i qualsevol
element necessari.
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POTENCIA ELÈCTRICA TOTAL
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1.6.7.2
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Modificació del Quadre general de distribució (QGD).

80

També es modificarà el quadre general de distribució, (QGD), retirant del mòdul antic de comptatge, i
ampliant el sistema elèctric general amb nous elements:

Nou mòdul metàl·lic de 60 x 40 x 150 cm, metàl·lic.



Nou embarrat de distribució de potència als quadres existents i nous.



Modificació del cablejat.



1 Interruptor magneto tèrmic de 400 A IVP, Icc > 10 KA i relé diferencial regulable en intensitat i
temps.
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Pilots de fases (R, S, T).



2 Blocs vigis, de 32 A IV P, de reserva.



2 Blocs vigis, de 16 A II P, de reserva.



1 Bloc vigi , de 10 A, II P, per a electrònica, per a l'alimentació del control.

PT



Incorporació de protecció contra tensions permanents i transitòries al quadre general.
1.6.7.3

Nou Subquadre de Clima planta coberta (SQCLMPC)








CA

separat, i que disposarà dels següents elements de comandament i protecció:
1 Seccionador general de 300 A IV P.
3 Pilots de fases (R, S, T).

Distribuïdor de tensions / Embarrat.
2 blocs de caixa motlle de 160 A IV P, amb anell toroïdal, bobina de salt, relé diferencial,
1 Circuit de força de 63 A IV P, i diferencial de 30 mA.

1 Circuit de força de 25 A IV P, i diferencial de 30 mA.



2 Circuit de força de 32 A IV P, i diferencial de 30 mA de reserva.



1 Circuit de força de 16 A II P, i diferencial de 30 mA per a un endoll schucko de carril DIN.



Circuit de enllumenat de 16 A, i diferencial de 30 mA.



Proteccions contra sobretensions permanents i transitòries.



Icc > 6 KA.



Bornes d'entrada i sortida rotulades amb anells numerats



Reserva d'ampliació d'un 30 %

Aquests aniran en un mòdul metàl·lic Schneider o equivalent. Envolvent IP 66, per a exterior,
dimensions de 60 cm d'amplada, 50 cm de fons i 150 cm d'alçada
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En la planta coberta, s’instal·larà un nou quadre de clima que alimentarà a les dues unitats de producció per
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1.6.7.4

Noves línies d’alimentació del QGD, SQCLM-PC, I ROOF TOPS.

80

Des d’aquests quadres i subquadres, i mitjançant safates interiors de PVC, o exteriors galvanitzades, totes
amb tapa.es tiraran línies noves per tal d’alimentar l’ampliació i cada receptor per separat, segons els
següents circuits:
a

QGD.

5 x ( 1 x 240) mm2 Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV.

QGD

a

SQCLM-PC.

5 x ( 1 x 240) mm2 Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV.

SQCLM-PC

a

ROOF TOPS.

4 x ( 1 x 95) mm2 Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV.

SQCLM

a

UP-6

5 x 16 mm2 Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV. (Millora)

SQCLM

a

UP-7
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CS+TMF-10

5 x 16 mm2 Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV. (Millora)

d’instal·lació.

1.6.8

PT

Les quals es disposaran pel recorregut més idoni, per tal de millorar la caiguda de tensió i la facilitat

TANCAMENT I ACABTS.

actuacions:

Durant la instal·lació del nous conductes helicoïdals de xapa galvanitzada, i la col·locació dels

CA



difusors rotacionals, s’haurà de de desmuntar, manipular i re col·locar les plaques de fibra de 1200 x

600 mm. En tot moment es garantirà l’estabilitat i el reforç del sostre a on es cregui necessari.



En la manipulació de les plaques del cel ras, i davant del seu estat deteriorament, es preveu
canviar-ne algunes i col·locar-ne de noves.



En la planta coberta, i a l’entrada del conductes pel lateral, es preveu la formació d’uns acabats amb
sandvitx per tal d’evitar les goteres.



Es preveu també una partida de repassos de pintura en els espais a on s’hagin actuat.
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Per tal de deixar les instal·lacions en correcte estat de ús i funcionament, s’han previst les següents
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1.7

PROTECCIÓ ACÚSTICA / VISUAL.
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PT
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Per tal de donar compliment a la normativa vigent i al POUM, s’instal·larà una pantalla acústica:

PANTALLA ACUSTICMODUL 80 + ESTRUCTURA MET`L·LICA AUXILIAR.
PORTA ACUSTICMODUL.

La qual també amagarà les màquines donant un aspecte mes integrat amb el conjunt arquitectònic de

En les unitats partides existents, es col·locarà una gavià realitzada amb xapa microperforada:

La qual permetraàl’intercanvi tèrmic de la unitat, al mateix temps que la integrarà en l’entron arquitectònic de
l’equipament esportiu (article 308 del POUM).
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l’equipament esportiu.
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1.8
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POTÈNCIA INSTAL·LADA.

La potència tèrmica instal·lada en la modificació, és inferior a la ja legalitzada, quedant finalment:

REF

MARCA

MODEL

CLIMAVENETA
CLIMAVENETA
MITSUBISHI
MITSUBISHI
TOTALS

WSM2 /HR /B /0354.
WSM2 /HR /B /0354.
PEZ-250YKA
GPEZS-M100YKJA

PT

URT-01
URT-02
UP-06
UP-07

-83

POTENCIA TÈRMICA TOTAL

A on s’observa que el màxim es dona en fred amb un total de:

1.9

FRED (KW)
120
120
22
9,4
271,4

CALOR (KW)
115
115
27
11.2
257

271,4 KW ( 233,4 kCal/h).

CLASSIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA.

1.10

CA

CLASSE 2. P > 70 KW.

RENDIMENT I ESTALVI ENERGÈTIC.

Les unitats a instal·lar, ROOF TOP, bomba de calor aire / aire, tenen un EER / COP superior a de 2’5
(segons condicions externes), veure taula de característiques de la màquina.
Cada unitat de producció està composta per 2 circuits amb 2 compressors, amb un resultat de 4 etapes de
funcionament, de manera que la potència produïda s’adapta a la càrrega real demandada. Això ens permet
el règim de potència més apropiat al consum necessari al màxim rendiment.

1.11

SOLUCIONS ALTERNATIVES

Es tracta d’una instal·lació nova d’un edifici existent, i s’han descartat altres alternatives i possibles
solucions en la fase de pre disseny:
 Plantes refredadores.
 Unitats partides, bomba de calor.
 Unitats a gas.
escollint la solució finals amb les unitats amb més eficiència energètica, i més simple d’instal·lació.
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La instal·lació es classifica com a:
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1.12

TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA.
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El termini d’execució de les obres s’estableix en tres (3) mesos. El programa d'obra es detalla
convenientment a l'Annex corresponent. Els treballs de forma general es realitzaran amb el local obert i
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en horari restringit.

Si bé el Director d’obra podrà introduir les modificacions que consideri convenients per a la correcta
execució de les obres. El procés d'execució serà el determinat en el pla d’obra acceptat per la direcció
facultativa.

PT

El termini de garantia s’estableix en dos (2) any a partir de la recepció de les obres.
Transcorregut el termini de garantia, es procedirà a la devolució de la fiança definitiva per a l’execució de les
obres.

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA.

D’acord amb el Reial Decret 773/2015 que modifica el Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre, pel qual

CA

s’aprova el reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques, es proposa, per a
l’execució d’aquesta obra, que el contractista estigui classificat en els grup i subgrup següent:
•

Grup:

I

Instal·lacions elèctriques.

Subgrup:

9

Elèctriques en general.

Grup:

J

Instal·lacions mecàniques.

•

Subgrup:

2

de Ventilació, Calefacció i Climatització.

•

Categoria:

2 (excedeix 150.000 €).

•
•

En aquest cas per un PEC amb IVA inferior a 500.000 €, NO s’exigirà classificació.
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CLASSIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ.
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Per al tipus d’actuació, i tenint en compte l’Article 13, LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
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Sector Público, es considera que es tracta d’un:

CONTRACTE D’OBRA.

Que segons l’Annex I, es pot classificar en els següents apartats:
CLASSIFICACIÓ D’OBRA

CODI

Secció.

F

Divisió.

45

Grup.

45.3

Instal·lació d’Edificis i obres.

45.31

Instal·lació elèctrica.

Construcció

Fontaneria.

Instal·lació en edificis i altres obres de
construcció
Aparells i conduccions de Calefacció,
ventilació, refrigeració o aire condicionat.

OBRA COMPLETA.

De conformitat amb l’ art. 13.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es fa
constar expressament que el present Projecte fa referència a una obra completa, segons el que disposa tal
com queda justificat en aquesta Memòria.
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1.15

Construcció.
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Classe

DESCRIPCIÓ

PT

ORDRE

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ
COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

1.16
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DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PROJECTE.

El projecte que ens ocupa està format per la següent documentació, detallada en el següent índex:

Document núm.1.

-83

DOCUMENTS DEL PROJECTE
MEMÒRIA.

ANNEXES A MEMÒRIA.
Document núm. 2.

2.1 MEMÒRIA DE CÀLCUL
2.2 DOCUMENTACIÓ.
PLÀNOLS.

PT

Document núm. 3.
Document núm. 4.

PLEC DE CONDICIONS.

Document núm. 5.

ESTAT D’AMIDAMENTS.

PRESSUPOST

QUADRE DE PREUS 1.
QUADRE DE PREUS 2.

CA

PRESSUPOST.

RESUM GENERAL.

ANNEXES A PROJECTE.
7.1 ANNEX I. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.
7.2 ANNEX II. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ.
7.3 ANNEX III. ESTUDI ACÚSTIC.

Document núm. 7.-

7.4 ANNEX IV. JUSTIFICACIÓ DE PREUS.
7.5 ANNEX V. PLA D’OBRA.
7.6 ANNEX VI. PLA DE CONTROL DE QUALITAT.
7.7 ANNEX VII. REPORTATGE FOTOGRAFIC.
7.8 ANNEX VIII. MILLORES
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1.17
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REVISIÓ DE PREUS.

A la vista del termini d’execució (3 mesos) i l’import de les obres no es considera procedent cap tipus de

1.18

-83

revisió de preus.

CONTROL DE QUALITAT.

L’import dels assaigs fins un 1 % del pressupost d’execució material de les obres objecte del present
projecte anirà a càrrec de l’adjudicatari, i el seu import es considera inclòs en els preus unitaris de les
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1.19

PRESSUPOST.

El Pressupost d’Execució Material (PEM) és de:

80

6

MEMÒRIA

2.909,90
11.595,10
28.960,07
94.182,95

1,68
6,68
16,68
54,25

4.152,56
2.507,08
26.041,77
3.264,61

2,39
1,44
15,00
1,88

____________________
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)

13.00 % Despeses Generals.........................
6.00 % Benefici industrial ............................

173.614,04
____________________

22,569.83
10,416.84
_______________________________________

SUMA DE G.G. y B.I.

32,986.67
____________________

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE ABANS IVA (PEC SENSE IVA)

206.600,71
____________________

21.00 % I.V.A. .................................................................................

43,386.15

_______________________
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA AMB IVA (PEC AMB IVA)
249,986.86
_______________________

Puja el pressupost per contracte, IVA inclòs, l´esmentada quantitat de:
DOS-CENTS QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA-SIS EUROS
amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
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ENDERROC...........................................................................................................................................................................
ESTRUCTURES ....................................................................................................................................................................
TANCAMENTS I ACABATS ..................................................................................................................................................
INSTAL.LACIONS CLIMATITZACIÓ .....................................................................................................................................
-EQUIPS CLIMATITZACIÓ........................................................................................................
55.476,78
-DISTRIBUCCIÓ D'AIRE ...........................................................................................................
36.581,81
-SANEJAMENT..........................................................................................................................
316,10
-CONTROL ................................................................................................................................
828,26
-LEGALITZACIÓ ........................................................................................................................
980,00
INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ ..........................................................................................................................................
INSTAL·LACIÓ DE AIGUA CALENTA SANITARIA ..............................................................................................................
INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ ......................................................................................................................................
SEGURETAT .........................................................................................................................................................................
-TANCAMENTS I DIVISÒRIES .................................................................................................
182,50
-SENYALITZACIÓ PROVISIONAL ............................................................................................
224,60
-PROTECCIONS .......................................................................................................................
689,83
-INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS..................................................................................
127,68
-TASQUES DE SEGURETAT ...................................................................................................
570,00
-FORMACIÓ EN SEGURETAT .................................................................................................
900,00
-RECONEIXAMENT MÈDIC......................................................................................................
190,00
-DOCUMENTACIÓ ....................................................................................................................
380,00
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MEMÒRIA

CONSIDERACIONS FINALS.

Amb la present memòria, plànols i altres documents que s’adjunten, es considera haver donat una idea

Tarragona, a novembre de 2018.

Assabentat i conforme signa el tècnic facultatiu:

Josep Mi. Arandes i Salvadó.
Enginyer Industrial
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A
ANNEX. MEMÒRIA DE CÀLCUL
L TÈRMIC.

El prese
ent projecte
e s’ha dese
envolupat co
onsiderant únicament
ú
aquells
a
equiips que intervenen en la

2.1.1

NORMATIVA
A.
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climatitza
ació de les zones
z
del loc
cal.

A continuació es rela
acionen el co
onjunt princip
pal de dispos
sicions legals
s vigents:


Reglamento de Instalaciones Térm
micas en lo
os Edificios (RITE), approbado por Real Decrreto
d 31 de julio
o.
1751/1998, de



PT

Reglament de instal·la
acions tèrmiiques en els
e Edificis (RITE) i lees Instruccio
ons Tècniqu
ues
C
Complementtaries (ITE) (Real
(
Decrett 1027/2007 de 20 de juliol).



Reglament de
d seguretat per plantes i instal·lacion
ns frigorífiques. (Real Deecret 3079/19
977), revisions i
Reglament Electrotècnic
de Baixa Te
E
ensió (RD 84
42 / 2002), co
omplements i ITc (ITC MI.BT).



C
Codi tècnic de
d l’Edificació (Reial Deccret 314/2006
6) del 17 de març.:

2.1.2

CA



BASES DE DISSENY.

El càlcu
ul de les po
otències tèrm
miques així com el dis
sseny i dimensions de la instal·lac
ció i equipss la
climatitza
ació, es base
en en els plà
ànols i caractterístiques que
q se'ns faciliten, així coom les norme
es A.S.H.R.A
A.E.
de confo
fort, les qua
als determinen: tempera
atura, humittat relativa, velocitat dee l’aire, reno
ovacions d’a
aire
horàries, estratificaciions, i altres característiq
ques de func
cionament.
Localitat.

2.1.2.1
Localitatt:

Hosp
pitalet de l’Infant
(Tarrragona).
CO
OORDENAD
DES.

GPS

Latitud

Lo
ongitud

Z

40°59'30.39"
4
"N

0°55
5'12.53"E

11
1 m

2
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Condicionss exteriors.

Tempera
atura

5 a 0 ºC

Humitat relativa

70 % HR
R.

Estiu:
Tempera
atura

30 a 35 ºC
º

Humitat relativa

60 % HR
R.

Condicionss interiors.

atura:
Tempera

Hivern: 21 ºC

PT

2.1.2.3

-83

Hivern:

Estiu:

24
2 ºC

55-65%

Humitat:
Velocitatt de l’aire:

Tempera
atura: 1 ºC

CA

Tolerànccies:

No supera 0,25 m/s a una altura de 2m.

Humitat: 5%

acústics:
Nivells a

Nivell mà
àxim en els lo
B(A)
ocals: 40 dB

Vibracions:

Elements
s elàstics qu e absorbeixe
en vibracions
s i la seva traansmissió.

2.1.2.4

ssió de Calorr.
Coeficientss de transmis

s dels espaiis de càlcul, són els que
e es mostren a
Els coefficients de trransmissió dels diferentss tancaments
continua
ació:
COEFI CIENTS DE TRANSMISSIÓ
T
Ó
ELEMENT
T:

K (w/ m2 ºC)

Parets exte
eriors

1

Portes

1

Finestres

5,5

Tancamen
nts interiors

2,9

Sostre

0,8

Terra

1,5

2
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M
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LCUL

Càrregues internes.

egues generrades per la calor residua
al de l’enllum
menat es poden quantificaar amb la següent taula:
Les càrre

-83

CAR
RREGUES IL·LUMINACIÓ
ELEMENT
T:

2.1.2.6

Ocupació.

W/ m2
2

Leds

5

Fluorescèn
ncia

10

Altres

20

OCUPAC
CIÓ

TIPUS DE LOCAL

OCUPACIÓ P
PER m2
0'0526 P//m2

Cinem
mes, Sales de
e reunions, i ca
afès.

0'4000 P/
P/m2

Oficin
nes, tallers , ajjuntaments.

0'1000 P//m2

CA

Saless d'exposicions, bibliotequess.

0'2000 P//m2

Col·le
egis, i hospitalls, residènciess, Mercats.

as de l'activitat, s'ha avaluat la següe
ent taula, i s''han determinat 10 tipus d'activitat de menys a més
m
En el ca
penosess i s'han disposat de la se
egüent forma
a:

ACTIVITA
AT.

A/Q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Q
Qs

65

68

71

73
3

81

92

101

116

132

138

Q
Ql

23

32

42

57
7

68

97

113

136

213

235

A on :
A = Actiivitat de 1 a 10.
Qs = Ca
alor sensible per persona en Kcal/h.
Ql = Calor latent per persona en kcal/h.
últim es prene
en valors de l’Experiènci a pròpia.
Com a ú
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La install·lació es dim
mensiona pel següent nivvell d’ocupació:
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ONS TÈRMIQUES.

2.1.3

veure en
n els càlculs.
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Les apo
ortacions tèrm
miques per equips
e
interiiors s’han co
onsiderat la dels equipss existents conforme es pot

CA
ARREGUES IN
NTERNES
W

Ordinadorss

150

Impressore
es

100

Dimensionat de conduc
ctes.

PT

2.1.3.1

ELEMENT
T:

7

m/s

Velocitatt màxima ram
mal secundari:

2’5

m/s

Pèrdua d
de càrrega:

10

Pa/m

CA

mal principal:
Velocitatt màxima ram

2.1.3.2

Canonadess d’aigua.

a els següents criteris:
Es dimensionen sota
de càrrega màxima:
m
Pèrdua d

40 m
mm.c.a/m

Velocitatt màxima:

2 m/ss

2.1.3.3

ns.
Ventilacion

ció, i pel manteniment d ’una qualitatt acceptable de
Segons la ITE 02.2..2 Qualitat de l’aire interrior i ventilac
onsideraran e
els criteris de
e ventilació in
ndicats en laa norma UNE
E 100011.
l’aire en els locals occupats, es co
Aquests es determin
naran en func
ció del tipus de local i de
el nivell de co
ontaminació ddels ambients, en particu
ular
ncia o absèn
ncia de fumadors.
la presèn
us de sistem
mes de climattització, esseent recomana
able també pels
p
La ventillació mecànica s’adoptarrà per tot tipu
altres sisstemes a im
mplantar en locals atemp
perats tèrmicament. L’aire exterior sserà sempre
e filtrat i tracctat
tèrmicam
ment abans de
d la seva in
ntroducció en
n els locals. L’aire
L
exterio
or mínim de vventilació s’introduirà en els
locals pe
er tal de man
ntenir aquestts en sobreprressió amb respecte
r
els Serveis o sim
milars i l’exte
erior.
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uctes es dime
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mb les següents limitacion
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VENTIL
LACIÓ AIRE E
EXTERIOR.(U
UNE 100011)
M3 / h pe
ersona.

m3 / (h .m2)

Magatzem
ms

-

2,7
7 a 10,8

-

-

Aparcame
ents.

-

18

-

-

1

-

6 vol /h.

-

54

-

-

-

90 m3/h

-

9

-

-

5
55

20

-

-

5
55

55

-

-

-

-

-

-

3
30

8

-

900
m3/(h.m.l.)

7
72

55

-

-

-

9

-

-

3
30

5’4

-

-

-

10

-

-

3
36

22

-

-

3
35

3’6

-

-

Sala acte
es. ( x 1’5 si es fuma).

3
30

-

-

-

Sala reun
nions.

3
36

18

-

-

Vestíbul.

3
36

54

-

-

Vestuariss.

3
36

9

-

-

-

3

W.C. privvats. Ut. M /h
3

W.C. púb
blics. Ut. m /h
Autòpsia (tot amb aire exterior).
Bugaderia
a.
Cafeteria.

Cuina gen
neral.
Descans..
Fotocopia
adores.
Habitacio
ons
Magatzem
ms.
Menjadorrs.

CA

Oficines.

PT

Campana
a. (m.l. perím
metre)

-83

Arxiu.

Per Local

A
Altres.

-

Nota:
ma UNE es prresenten els valors
v
en l/s.
En la norm
Altres critteris:

5 l/s. venttilació persone
es.
1 vol/h ge
eneral
6 vol/h se
erveis
35 m3/h persona despa
atxos
Velocitat de
d l’aire:

2.1.3.4

a 0,25 m/s a una altura de 22m.
No supera

ACS.

est projecte no es té en compte el ssistema de producció
p
d’a
aigua calentaa sanitària. Ja és existe
ent i
En aque
amb reco
olzament de producció tè
èrmica solar..
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80

El càlcu
ul de refrige
eració i el de
d calefacció
ó es realitze
en seguint els
e mateixoss criteris. Així les úniqu
ues
diferènciies que hi ha
a entre un i altre
a
són les condicions climatològiqu
c
ues de proje cte, que són
n diferents en
ntre
hivern i estiu, i la variació
v
de càlcul
c
que s uprimeix alg
guns paràme
etres en el ccas de caleffacció. Aque
ests
paràmettres no són altres
a
que el guany degu t a la il·lumin
nació, ocupa
ació, radiacióó solar i potència; factor que
q
variabless.

-83

podrien reduir el cost de calefacció, però n
no es prenen
n en conside
eració pel feet de ser inc
constants i molt
m

Per a co
onèixer l'apo
ortació d'ene
ergia caloríficca en qualsevol de les sales, s'hann d'interpreta
ar les següe
ents
càrregue
es. I per tal de
d complir le
es especifica
acions de pro
ojecte, la pottència total a subministra
ar serà la su
uma
de les se
egüents.
Transmissiió.

PT

2.1.4.1

nsmissió calo
orífica entenem la fluctu
uació d'energ
gia que pass
sa de l'interiior a l'exterio
or d'una sala o
Per tran
nergia vindrà
à determinad
da per les ca
aracterístiquues físiques de la sala, i la
l’invers. Aquesta fluctuació d'en
e
i inte
erior.
diferènciia de temperratura entre exterior

de les ttaules indica
ades en l'apartat de con
nsideracions
s, obtenim els
e coeficientts de transm
missió; i de les

CA

condicions climàtique
es del projec
cte obtenim l es diferèncie
es exteriors interiors de teemperatura.
eficient de tra
ansmissió de
e temperaturra.
Ki = Coe
tint = V
Variació de te
emperatura entre
e
l'interiorr i zona interrna.
text = V
Variació de te
emperatura entre
e
intern i zona exterio
or.
A = Àrea
a de la superrfície (vidre, porta, mur, e
etc..).
Així la fó
órmula resulttant pel càlcu
ul de transmiissions tèrmiques serà:



Qt   A  Ki  t int   A  Ki  t ext 
i

2.1.4.2



Radiació so
olar.

s
el guany
g
de te
emperatura degut
d
a les radiacions solars incid
dents sobre les
Per radiiació solar s'entén
estructurres del loca
al. Així es poden
p
dona r càrregues per radiaciions en parrets (càrregu
ues febles), en
cobertess (càrregues normals) i en
e vidres (cà rrega forta). Aquestes cà
àrregues nom
més es tenen en compte
e en
el cas de
e refrigeració
ó i només en les superfíccies envidriad
des.
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alitzar el càlccul podem uttilitzar el mèttode de resis
stència tèrmica o els coeeficients de trransmissió. Així
A
Per a rea
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epèn de l'orie
entació de la
a superfície com
c
de la localitat i situaació de proje
ecte; d'aquesstes
La seva magnitud de
característiques se n'obtenen
n
els
s coeficientss de guany solar,
s
els qua
als es multippliquen per la
a superfície per

-83

enir les kcal//h:
tal d'obte

ea de la supe
erfície envidrriada amb orrientació i.
Ai = Àre

Ksi = Coef. de guanyy solar, variable segons l''orientació.

a que ens do
ona el guanyy per radiació
ó solar sigui:
D'aquí que la fórmula

2.1.4.3

PT

Qs   A i  K si 
i

Aire exterio
or.

ealitzar el cà
àlcul de guan
ny tèrmic de
e l'aire exteriior hem d'utilitzar per fo rça el diagra
ama de Molllier.
Per a re
D'aquestt i amb els valors
v
de projjecte podem determinar la quantitat d'aire
d
sec i l'aaigua a cond
densar en grr/m3

CA

donarà la
a quantitat d'energia
d
en kcal/h
k
necesssàries per a compensar--la.
Així a pa
artir de les se
egüents varia
ables:
e ventilació.
Vv = Volum d'aire de

um d'aire infiiltrat (volum del
d local);
Vf = Volu
text = D
Diferència de temperatura
a.
Pe = Pess específic de
e l'aire. = 1'2
2 Kg./m3 .
Ce = Callor específic de l'aire = 0''27 W / kg. C.
m la següent fórmula
f
del Guany
G
per aiire exterior:
Obtenim





Qa
a  Vv  V f  t ext  Pe  Ce  V   t ext  0.33
m
ell diagrama d
de Carrier, el
e que s'obté
é és el total,, aportació sensible
s
méss la
Si es fess el càlcul mitjançant
latent, m
mentre que aq
quest només
s és el guanyy sensible.
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. A parttir de l'aire sec
s es treurà
à el valor d''energia tèrm
mica que aqu
uest aire infifiltrat o ventilat aporta i ens
e
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Fonts interriors.

80

ones, el guaany de la qual
q
es deu
u al
Com a primera de les fonts interiors ten im l'ocupació de perso
despreniment d'enerrgia tèrmica pel cos hum
mà a traves de
d la respirac
ció i de la traanspiració. Com
C
s'indica
a en
est guany de
epèn de l'activitat que es dugui a term
me en el loc
cal i del núm
mero
l'apartat de considerracions aque
de perso
ones que es trobin en el local.
l
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A = Àrea
a del local.

kp = Coe
eficient d'ocu
upació, Perso
ones/m2.

ka = Coe
eficient sensiible d'activita
at, Kcal/perso
ona.

Aleshore
es la fórmula
a resultant de
el Guany perr ocupació se
erà:

PT

Qo  A  K p  K a

Una altrra font interrior és la de
eguda a la il·luminació, en aquestt cas dispossem d'una il·luminació
i
per
reactànccia, el que fa
f que la po
otència dissi pada en forrma tèrmica augmenti een un 1'25, degut a que
e la
reactànccia també disssipa energia
a en forma tè
èrmica. El qu
ue es realitza
a és una connversió de kw
w/h a Kcal/h per

CA

A partir d
dels següentts valors:

Kw = Pottència lumínica en KW.

Kr = Coe
eficient per re
eactància = 1'25.
Ke = Facctor conversió de Kw a Kcal
K
= 0'86.
obtenir la seg
güent fórmula
a de Guany per il·lumina
ació:
podem o

Qi  K w  K r  K e
ue hem conssiderat és la potència de
eguda a altrees aparells tals
t
com equ
uips
L'última de les fontss interiors qu
erior es deu
u a l'energiaa en forma calorífica que
q
informàtics motors, màquines, etc... Aquessta font inte
èstics o indu
ustrials d'us comú. Com
m el còmput d'energia de
espresa pot ser
en alguns aparells domè
desprene
difícil de realitzar, ess fa una aproximació a pa
artir de la pottència de consum.
ments diverso
os.
Kw = Pottència d'elem
Ke = Facctor de conve
ersió de KW.. a kcal = 0'8
86.
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tal de tre
eballar amb les mateixes unitats i el fa
factor de con
nversió és de
e 0'86.
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es la fórmula
a resultant de
el Guany perr potència:
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Qp  K w  K e
Resum dell càlcul de ca
arrega.
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2.1.4.5

c
o refrigeració serà el total de kcal/h dee calor sens
sible obtingud
des
El càlcull de càrrega tèrmica de calefacció
en els ap
partats corre
esponents. Així
A els valorss totals obtinguts per a ca
ada sala, sónn els que es mostren en les
taules de
e càlcul.

CÀLCUL DE L'APORTA
ACIÓ D'HUM
MITAT.

2.1.5

PT

El total d
de l'aportaciió d'humitat en una sal s'obté de la
a suma detallada de les aportacions
s d'humitat dels
d
següentss apartats, els quals es mostraran
m
mé
és detalladam
ment a continuació.
2.1.5.1

Transmissiió d'humitat.

as de transm
missió de vapor d'aigua es donen le
es mateixes fórmules qu e en el cas de transmisssió
En el ca

CA

que interrvenen són els
e següents:

Kvi = Coeficient de trransmissió d'humitat.
Variació d'hum
mitat entre l'iinterior i zon a interna.
hint = V
hext = V
Variació d'humitat entre in
ntern i zona exterior.
A = Àrea
a de la superrfície (vidre, porta, mur, e
etc..).
Així la fó
órmula resulttant per al cà
àlcul de transsmissió d'hum
mitat és la se
egüent:





Qh   A  K vi   h int    A  K vi  h ext 
i

2.1.5.2

Aire exterio
or.

artir de Tau
ules
Els factors que inttervenen en aquest gu any són la ventilació i les infiltraacions. A pa
ment citadess podem treure el volum
m de ventila
ació, mentre que en les infiltracions considerem
m el
anteriorm
volum de
e la sala.
alculà el calor latent que conté aquesst aire, utilitza
arem el diagrama de Moollier. A partirr d’aquest i amb
a
Per a ca
les cond
dicions de prrojecte interiiors i exterio
ors, podem obtenir
o
la massa especíífica de l’aire
e en Kg/m3 i el

2
Novembre 2018

Pàg.-10

de
e 43

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 28. 11. 2018 amb el número T-83806

calorífica
a, però amb la diferència
a dels coeficcients i la differència d'humitat que ess dona en grr/kg. Els facttors
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contingu
ut d’aigua en
n l'aire en gr/kg.
g
Seguid
dament a la
a massa específica de l’aire humit li restaríem
m el

80

contingu
ut d’aigua am
mb el qual obtindrem els kkg/m3 d’aire sec.
s

A partir de la massa
a específica
a podem obttenir la seva
a inversa, el volum espeecífic en m3/kg.
/
I dividint el
contingu
ut d’aigua an
nterior pel volum
v
especcífic obtenim
m el contingu
ut d’aigua een gr/m3 de l’aire exterio
or i

-83

interior. Restant aquests dos valo
ors de contin
nguts d’aigua
a obtindrem la quantitat dd’aigua que condensarà.
c
Una veg
gada obtingutt aquest valo
or determinarríem la quan
ntitat de kcal//h són necesssàries per a condensar tota
t
la quantiitat d’aigua.
e ventilació.
Vv = Volum d'aire de
um d'aire infiiltrat.
Vf = Volu

PT

Qh = Quantitat d'aigu
ua a condens
sar en gr/m3.

antitat de quilocalories pe
er gram cond
densat. = 0'6
6.
Kc = Qua
e Guany perr aire exterio r:
I així detterminarem el

CA

Qa   Vv  Vf   Q h  K c

2.1.5.3

Fonts interriors.

De totess les fonts intteriors anteriiorment citad
des l'única qu
ue comporta
a un guany dde calor laten
nt és l’ocupació,
ja que le
es persones desprenen vapor
v
d’aigu a per la pell o en la resp
piració. Els vvalors de calories que ca
ada
persona aporta deien
n de l’activita
at i de la tem
mperatura a la
a qual es trob
ba.
A partir d
dels valors donats
d
en l’apartat de con
nsideracions
s, i de les condicions de lles sales pod
dem determiinar
el guanyy latent:
A = Àre
ea del local.
Kp = Coe
eficient d’ocu
upació, Persones/m2.
Ka = Coe
eficient laten
nt d’activitat, Kcal/persona
a.
Aleshore
es la fórmula
a resultant pe
el Guany perr ocupació se
erà:

Qo  A  K p  K a
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C Si  0'33  Q  (TL  Ti )
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Resum dell càlcul de l’a
aportació d’h umitat.

80

c
o refrigeració serà el total de kcal/h dee calor sens
sible obtingud
des
El càlcull de càrrega tèrmica de calefacció
en els ap
partats corre
esponents. I que
q es mostrren en el res
sum següent:

La conve
ersió de Kca
al/h a l/h és molt senzilla
a, només ca
al aplicar la conversió
c
seegüent: per a condensarr un

C
CÀLCUL CA
ABAL D’AIR
RE.

2.1.6

-83

litre es n
necessiten 60
00 Kcal/h; o sigui que am
mb 600 Kcal/h tenim la su
uficient energgia per a con
ndensar un littre.

Per tal de calcular els conductes d’impulsió re
t
utilitz
zarem les seggüents expre
essions.
etorn d’aire tractat,
Factor del calor sensible.

PT

2.1.6.1

ocient entre el calor sens
sible intern i el calor totall intern:
És el quo

fs 

C Si
CTi

fs = Factor de
el calor sens
sible.

a on:

CA

CTi = Calor Total
T
interior [KW].
2.1.6.2

Càlcul del cabal
c
d’impu
ulsió.

El cabal teòric de càlcul sortirà de la següentt equació:
ant, ens qued
darà:
que aïlla

Q

C si
0'33
3  (TL  Ti )

a on:
bal teòric de càlcul.
c
[m3/h]].
Q = Cab
CSi = Ca
alor Sensible interior [KW
W].
0’33 = C
Capacitat calo
orífica de l’aire sec [W.ºC
C/(m3/h)].
TL = Tem
mperatura intterior de càlc
cul del local [[ºC].
Ti = Tem
mperatura imp
pulsió en la bateria
b
[ºC].
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CSi = Calor Sensible
S
interior [KW].
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Aquesta temperaturra d’impulsió
ó de la bate
eria la pode
em obtenir del diagram
ma psicomètrric, a partir de
l’interseccció de la lín
nia del factorr de calor se
ensible – punt referència
a (Tbs=24ºC i Hr=50%) amb la corba
a de
l’humitatt relativa del Hr=95%. Pe
er a variacion
ns petites de
el factor de calor
c
sensiblee, la tempera
atura d’impulsió

2.1.6.3

-83

no varia molt i oscil·la entre 10 i 15ºC; a on ssi volem, podem pendre el
e valor de 133ºC com a prredeterminatt.

Càlcul del cabal
c
de ven
ntilació.

ar utilitzarem
m la següent fórmula:
f
Pels càlcculs de ventilació que anem a realitza

a on:
bal en m3/h.
Q = Cab

PT

Q  V  r (m 3 / h)

r = núme
ero de renovvacions per hora a realitza
ar.
V = Volu
um de local a ventilar.

CA

onat dels con
nductes mitja
ançant l’àbacc:
dimensio

- Pèrdues de
e càrrega perr fregament d
de l’aire.
- Taula d’equ
uivalències per
p colzes i re
educcions.

er ens donarrà les pèrdue
es de càrreg
ga en les se
eccions recta
angular rectees i el segon els donarà
à la
El prime
pèrdua d
de càrrega en els elemen
nts singulars com emboc
cats, reduccio
ons, colzes, eetc...
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a reixa, avaluarem les pèrdues
p
de càrrega i fa
arem un prim
mer
Un cop calculat el cabal total i el de cada
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C
CÀLCUL DE
E LES SECC
CIONS DE C ONDUCTES
S D’AIRE.

2.1.7

Els cond
ductes es dim
mensionen a partir del m
mètode de la
a pèrdua de càrrega consstant, i pels càlculs tindrrem

2.1.7.1

Velocitat màxima.
m

-83

en comp
pte els següe
ents paràmettres o condiccionants:

a circulació d’aire a ve
elocitats elevvades es dimensionen els
Per tal d’evitar els sorolls produïts per la
conducte
es per tal de no superar certs
c
límits.

CONDUCTE
E IMPULSIÓ.

CONDUCT
TE RETORN.

3 a 5 m/s.
Factor soroll:: 3.

4 a 3 m/s.

A
Apartaments.
D
Dormitoris d'ho
ospital.
D
Dormitoris d'ho
otel.

7.5 a 6 m/s.
Factor sorol l: 5.

6.5 a 5 m/ss.

O
Oficines particculars.
D
Despatxos dirrectors.
B
Biblioteques.
P
Pàrking.

10 a 8 m/s.
Factor soroll:: 6.

10 a 6 m/ss.

A
Auditories.
C
Cinema i teatrre.

6.5 a 5 m/s.
Factor soroll:: 4.

5.5 a 4 m/ss.

B
Bancs.
O
Oficines públiq
ques.
C
Comerciïs 1ª.
R
Restaurants.

10 a 8 m/s.
Factor Sorolll: 7.5.

7.5 a 6 m/ss.

C
Cafeteries.
C
Comerciïs 2ª.

10 a 8 m/s.
Factor soroll:: 9.

7.5 a 6 m/ss.

L
Locals industrials.

15 a 11 m/s.
Factor soroll:: 12.5.

9 a 7.5 m/ss.

CA

R
Residència

PT

A
APLICACIÓ

Així doncs si tenim en
e compte el factor sorolll, la velocitatt màxim acce
eptable en quualsevol dels
s casos és de
d 7
m/s.

at màxima:
- Velocita

V

Q

3600  S

A on:
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V
VELOCITAT MÀXIMA.
M

OJECTE EXECUT
TIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VVENTILACIÓ DEL
L PAVELLÓ COBE
ERT,
PRO
SCENARI INTEGRRAT DE L’HOSPIT
TALET DE L’INF
FANT
PATRONAT I ES

6

MEMÒRIA
M
DE CÀL
LCUL

Q = Cab
bal de la màq
quina en (m3/h).
/

80

S = Seccció en (m2)
V = Velo
ocitat en (m/ss).

Pèrdua de càrrega.

-83

2.1.7.2

ua de càrreg
ga total en un conducte
e és la suma
a de la pèrd
dua de càrreega de cada
a tram, més les
La pèrdu
pèrdues singulars o secundaries.

P
PT   PP   PS

 L 
PP  0,4  f   1, 22   v1,822
d 

PT

- Pèrdua
a de càrrega
a primària:
A on:

èrdua de càrrrega en (mm
mca).
PP = Pè

 = Rugo
ositat (0,9 en
n acer galvan
nitzat).

CA

d = Diàm
metre interiorr del conductte circular eq
quivalent (m).
v = Velocitat de l’aire
e en (m/s).

PÈRDUA DE CÀ
ÀRREGA ADM
MISSIBLE.

APLICA
ACIÓ

Pa
a/m

Mmcca

Màxim

2,,0

0,2004

Mínim

0,,5

0,0551

- Pèrdua
a de càrrega secundària:

PS  0,2  PP

ega constantt de 0,15 mm
mca per mettre, i una pèrrdua de càrre
ega
Considerant el mètode de la pèrrdua de càrre
essoris i derivvacions del 20%
2
podem calcular els diferents
d
con
nductes.
per acce
2.1.7.3

Factor de transport.
t

va amb la se
egüent expressió:
El factorr de transportt és comprov

FT 

ET
PF ( w)
 1.800 
3
EC
V (m / h )  P( Pa )
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L = Long
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OJECTE EXECUT
TIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VVENTILACIÓ DEL
L PAVELLÓ COBE
ERT,
PRO
SCENARI INTEGRRAT DE L’HOSPIT
TALET DE L’INF
FANT
PATRONAT I ES

6

MEMÒRIA
M
DE CÀL
LCUL

80

A on
port.
FT = Facctor de transp
ET = Ene
ergia tèrmica
a transportad
da.
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EC = Ene
ergia consum
mida per l’equip.

es de distribució d’aire a
amb cabal superior
s
a 15
1 m3/s, el ffactor de tra
ansport, en les
En tots els sisteme
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CA

PT

condicions de màxim
ma càrrega tè
èrmica, serà més gran qu
ue 4.
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MEMÒRIA
M
DE CÀL
LCUL

PAVELLÓ ESPO
ORTIU

LOCALITA
AT:

LATITUD:

LONGITU
UD:
S.(m2)==
H.(m)==
V.(m3))=
MES==
HORA
A=
%

440°59'30.39"N
A
Ample
(m)=

L.(m)=

Variació diària temp °C=
30,0 HR.e(%)=
Te(ºC)=
H
Ti(ºC)=
24 HR.i(%)=
H
TOLER. ±
1 ºC
º
±
CÀLCUL
L POTÈNCIA FRED
D
ORIENT
T.

CONCEPTE

Guany soolar Vidre
N
N
NE
E
S
SE
S
S
SO
O
N
NO

V. ext =
V. ext =
V. ext =
V. ext =
V. ext =
V. ext =
V. ext =
V. ext =

S(m2)

11
65
55
5

HOSPITALET DE
E L'INFANT
ALTURA

INSO
OLA.o
DIF TEMP

0°55'12.53"E
1300
m2
6,92
8996
JULIOL
13

MARC
C
FACTOR
FINEST
TRA CORTINA

CONC.

W

38
38
38
113
187
113
38
38

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

0
4652
0
43157
0
0
0
0

0
V.sostre=
Guany soolar y trans Murs y soostre
(inclós finestres)
0
N
M. ext =
110,028
N
NE
M. ext =
0
E
M. ext =
343,232
S
SE
M. ext =

631

5,5

0,7

0

6,7
7,8
7,8
7,8

0,7
0,7
0,7
0,7

0
427
0
1332

0
0

11,1
20

0,7
0,7

0
0

0
0
1300
0

22,2
16,7
22,8
6,7

0,7
0,7
0,7
0,7

0
0
20748
0

7
2
0,8
1,5

504
1088
0
5850

O
N
NO

M. ext =
M. ext =
T. sol =
T.somb.=

CA

M. ext =
M. ext =

PT

0
31,8
0
99,2
0
0
0
0

S
S
SO

Tot. V =
Tabiq. =
Sostre I=
Terra I=

24
181,304
1300
1300

3
3
3
3

K

1
0

si/no=1//0

Guany traansmissió

K
1
1
0
1

77759

SUBTOTAL

CALCUL
LO POTENCIA CAL
LOR
Ti(ºC)=
=

21

Te(ºC)=

5

L
LOCAL: PISTA
11

MES =
HORA/SS =

GENER
6

Orient(%
%)=

20

Q.

FACT
TOR

Calor intern sensiblle:
400
personas
10
Llum w/m2
500
potències
2
varis
Total calor interno ssensible

CALOR SENSIBLE
E
Calor latent
persones
vapor Kg/h.
varis

60
1
1
1

c sim
s 1

400
0
0

CALOR LATENT

110
600
0
c sim
s 1

CALOR TOTAL EFFECTIU

exterior=
interior=

131
24

7
6

si/no=1//0
5,5
0

exterior=
interior=

453,26
181,304

7
6

1300
0
1300
0

117861

44000
0
0
0
44000
0

VENTILACIÓ
Aire ext.
Vol/h.
m3/h/pers
m3/h/m2
Sens.m3/h
Lat. m3/h

0
1
0
0
8996
8996

Total calor aire exteerior

0
8996
8
0
0
1,98
5,55

17812
2
49910
0

c sim
s 1

67722
2

POTENCIA FRED
D TOTAL
TOTAL TRANSMIISSIÓ
CALOR AIRE EXT
TERIOR

0

229583
3
c sim
s 1
c sim
s 1

61097
7
129542
2
190639
9

K
5,5
5,5

27739
0

0
1

0,7
2,9

0
3155

7
6

1
0

0,7
0,8

6370
0

7
6

1
0

1,5
1,5

13650
0

MUR (inccl. vent)

SOSTRE (incl.vent)
exterior=
interior=
TERRA
exterior=
interior=

0
24000
15600
0
500
0
2
40102
2

161861

POTENCIA CALO
OR TOTAL
FINESTR
RES

W
m3/h

RATIO FRED w/m
m2
RATIO CALOR w//m2
Trans. - Aport. interrno

176
6
146
6
20995
5

VOLUM DE AIREE A IMPULSSIÓ

32469
9

Moviments/hora
Aire exterior
(%
%)
Temp.Impulssió(ºC
C)

4
28
133

manual Carrier
Calculo dde càrregues segons m
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PRO:

80

RESULTAT DEL CÀLCU
UL DE POTÈ
ÈNCIES TÈR
RMIQUES.
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2.1.8

OJECTE EXECUT
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TALET DE L’INF
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LOCALITA
AT:

LATITUD:

LONGITU
UD:
S.(m2)==
H.(m)==
V.(m3))=
MES==
HORA
A=
%

440°59'30.39"N
A
Ample
(m)=

L.(m)=

Variació diària temp °C=
30,0 HR.e(%)=
Te(ºC)=
H
Ti(ºC)=
24 HR.i(%)=
H
TOLER. ±
1 ºC
º
±
CÀLCUL
L POTÈNCIA FRED
D
CONCEPTE

Guany soolar Vidre
N
N
NE
E
S
SE
S
S
SO
O
N
NO

V. ext =
V. ext =
V. ext =
V. ext =
V. ext =
V. ext =
V. ext =
V. ext =

S(m2)

V.sostre=
Guany soolar y trans Murs y soostre
(inclós finestres)
N
M. ext =
N
NE
M. ext =
E
M. ext =
S
SE
M. ext =
M. ext =
M. ext =

O
N
NO

M. ext =
M. ext =
T. sol =
T.somb.=

MARC
C
FACTOR
FINEST
TRA CORTINA

38
38
38
113
187
113
38
38

2
2
2
2
2
2
2
2

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

0
958
0
5537
0
0
0
0

0

631

2

0,7

0

K

0
42
0
45

6,7
7,8
7,8
7,8

0,7
0,7
0,7
0,7

0
131
0
55

0
0

11,1
20

0,7
0,7

0
0

0
0
74
0

22,2
16,7
22,8
6,7

0,7
0,7
0,7
0,7

0
0
1181
0

7
2
0,8
1,5

714
318
0
414

34
53
18
92,03

1
0

si/no=1//0

Guany traansmissió

Tot. V =
Tabiq. =
Sostre I=
Terra I=

K
1
1
0
1

3
3
3
3

9307

SUBTOTAL

CALCUL
LO POTENCIA CAL
LOR
Ti(ºC)=
=

21

CONC.

W

0
18
0
35
0
0
0
0

CA

S
S
SO

INSO
OLA.o
DIF TEMP

Te(ºC)=

5

L
LOCAL: VESTIB
BUL ENTRADA
11

0°55'12.53"E
92,03
m2
3a6
498
JULIOL
13

PT

ORIENT
T.

11
65
55
5

HOSPITALET DE
E L'INFANT
ALTURA

MES =
HORA/SS =

GENER
6

Orient(%
%)=

20

TOR
FACT

Q.

Calor intern sensiblle:
21
personas
10
Llum w/m2
1000
potències
500
varis
Total calor interno ssensible

CALOR SENSIBLE
E
Calor latent
persones
vapor Kg/h.
varis

60
1
1
1

c sim
s 1

21
0
0

CALOR LATENT

110
600
0
c sim
s 1

CALOR TOTAL EFFECTIU

si/no=1//0

13172
2

2310
0
0
0
2310
0

VENTILACIÓ
Aire ext.
Vol/h.
m3/h/pers
m3/h/m2
Sens.m3/h
Lat. m3/h

0
0,5
0
0
249
249

Total calor aire exteerior

0
249
0
0
1,98
5,55

493
3
1381

c sim
s 1

1874
4

POTENCIA FRED
D TOTAL
TOTAL TRANSMIISSIÓ
CALOR AIRE EXT
TERIOR

0

17356
6
c sim
s 1
c sim
s 1

7599
9
3586
6
11184
4

K

exterior=
interior=

53
34

7
6

2
0

5,5
5,5

4081
0

exterior=
interior=

87
53

7
6

0
1

0,7
2,9

0
922

74
18

7
6

1
0

0,7
0,8

363
0

92,03
0

7
6

1
0

1,5
1,5

966
0

MUR (inccl. vent)

SOSTRE (incl.vent)
exterior=
interior=
TERRA
exterior=
interior=

0
1260
1104
4
1000
0
500
0
3864
4

15482
2

POTENCIA CALO
OR TOTAL
FINESTR
RES

W
m3/h

RATIO FRED w/m
m2
RATIO CALOR w//m2
Trans. - Aport. interrno

188
8
121
3734
4

VOLUM DE AIREE A IMPULSSIÓ

3629
9

Moviments/hora
Aire exterior
(%
%)
Temp.Impulssió(ºC
C)

7
7
133

manual Carrier
Calculo dde càrregues segons m
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ORTIU
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PRO:
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6
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M
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OJECTE EXECUT
TIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VVENTILACIÓ DEL
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TALET DE L’INF
FANT
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LATITUD:

LONGITU
UD:
S.(m2)==
H.(m)==
V.(m3))=
MES==
HORA
A=
%

440°59'30.39"N
A
Ample
(m)=

L.(m)=

Variació diària temp °C=
30,0 HR.e(%)=
Te(ºC)=
H
Ti(ºC)=
23 HR.i(%)=
H
TOLER. ±
1 ºC
º
±
CÀLCUL
L POTÈNCIA FRED
D
ORIENT
T.

CONCEPTE

Guany soolar Vidre
N
N
NE
E
S
SE
S
S
SO
O
N
NO

S(m2)

V. ext =
V. ext =
V. ext =
V. ext =
V. ext =
V. ext =
V. ext =
V. ext =

S
S
SO

M. ext =
M. ext =

O
N
NO

M. ext =
M. ext =
T. sol =
T.somb.=

MARC
C
FACTOR
TRA CORTINA
FINEST

Tot. V =
Tabiq. =
Sostre I=
Terra I=

38
38
38
113
187
113
38
38

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

0
0
0
0
0
0
0
0

0

631

3,5

0,7

0

K

0
0
0
0

6,7
7,8
7,8
7,8

0,7
0,7
0,7
0,7

0
0
0
0

0
6,3

11,1
20

0,7
0,7

0
88

0
0
0
0

22,2
16,7
22,8
6,7

0,7
0,7
0,7
0,7

0
0
0
0

7
2
0,8
1,5

0
594
85
159

0
99
35,4
35,4

1
0

si/no=1//0

2
3
3
3

K

1
1
1
1

SUBTOTAL

926

CALCUL
LO POTENCIA CAL
LOR
Ti(ºC)=
=

20

CONC.

W

0
0
0
0
0
0
0
0

CA

Guany traansmissió

INSO
OLA.o
DIF TEMP

Te(ºC)=

5

MES =
HORA/SS =

GENER
6

Orient(%
%)=

20

TOR
FACT

Q.

Calor intern sensiblle:
12
personas
10
Llum w/m2
100
potències
100
varis
Total calor interno ssensible

CALOR SENSIBLE
E
Calor latent
persones
vapor Kg/h.
varis

60
1
1
1

c sim
s 1

12
0
0

CALOR LATENT

110
600
0
c sim
s 1

CALOR TOTAL EFFECTIU

exterior=
interior=

0
0

7
5

si/no=1//0
3,5
0

exterior=
interior=

0
99

7
5

0
35,4
35,4
0

W
m3/h

720
0
425
5
100
0
100
0
1345
5

2271

1320
0
0
0
1320
0
3591

VENTILACIÓ
Aire ext.
Vol/h.
m3/h/pers
m3/h/m2
Sens.m3/h
Lat. m3/h

0
6
0
0
637
637

Total calor aire exteerior

0
637
0
0
2,31
2
6,01

1472
2
3831

c sim
s 1

5303
3

POTENCIA FRED
D TOTAL
TOTAL TRANSMIISSIÓ
CALOR AIRE EXT
TERIOR

0

8895
5
c sim
s 1
c sim
s 1

POTENCIA CALO
OR TOTAL

FINESTR
RES

2169
9
8602
2
10771
1

K
5,5
5,5

0
0

0
1

0,7
2,9

0
1436

7
5

1
0

0,7
0,8

0
0

7
5

1
0

1,5
1,5

372
0

MUR (inccl. vent)

SOSTRE (incl.vent)
exterior=
interior=
TERRA
exterior=
interior=

L
LOCAL: PASSAD
DIS
11

0°55'12.53"E
35,4
m2
3a6
106,2
JULIOL
13

PT

V.sostre=
Guany soolar y trans Murs y soostre
(inclós finestres)
N
M. ext =
N
NE
M. ext =
E
M. ext =
S
SE
M. ext =

11
65
55
5

HOSPITALET DE
E L'INFANT
ALTURA

RATIO FRED w/m
m2
RATIO CALOR w//m2
Trans. - Aport. interrno

251
304
4
824
4

VOLUM DE AIREE A IMPULSSIÓ

626
6

Moviments/hora
Aire exterior
(%
%)
Temp.Impulssió(ºC
C)

6
1022
133

manual Carrier
Calculo dde càrregues segons m
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LOCALITA
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TIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VVENTILACIÓ DEL
L PAVELLÓ COBE
ERT,
PRO
SCENARI INTEGRRAT DE L’HOSPIT
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MEMÒRIA
M
DE CÀL
LCUL

2.1.9

S
SELECCIÓ DELS EQUIPS DE PRO
ODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ
D
Ó.

Pista:

80

Tenint en compte less directrius de la propieta
at s’instal·len
n tres unitats::

Bomba
B
de Ca
alor.

Marca:

CLIMAVENE
C
ETA.

Model:

WSM2
W
/HR /B
B /0354.

Tipus:

ROOF
R
TOP a
amb recuperrador.

Unitats:

2

a tèrmica (Fred):
Potència

120
1 -

kW.

Potència
a tèrmica (Ca
alor):

115
1

kW.

PT

-83

Equip:

POTÈNCIA TÈRMICA
T
EN EL CAS M
MÉS DESFAV
VORABLE (F
FRED):
TOTAL P

2240 kw.

Vestíbul:

MITSUBISHI
M
I

CA

Marca:
Model:

PEZ-250YKA
P
A

Unitat interior:

PEA-RP250G
P
GAQ

Unitat exxterior:

PUHZ-ZRP2
P
50YKA

Unitats:

1

a tèrmica (Fred):
Potència

22
2

kW.

Potència
a tèrmica (Ca
alor):

27
2

kW.

Passadíís:
Marca:

MITSUBISHI
M
I

Model:

GPEZS-M10
G
00VJA

Unitat interior:

PEAD-SM10
P
00JA

Unitat exxterior:

SUZ-SA100V
S
VA

Unitats:

1

a tèrmica (Fred):
Potència

9,4
9

kW.

Potència
a tèrmica (Ca
alor):

11,2
1

kW.
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que ens subm
ministren la potència
p
sol· licitada en els càlculs de
e la càrrega tè
tèrmica.
Equips q
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MEMÒRIA
M
DE CÀL
LCUL

2.1.10 C
CÀLCUL DE
EL CABAL DE
D VENTILA
ACIÓ.

80

Tenint e
en compte l’influencia que
q
en el b
balanç tèrmic
c te l’aporta
ació d’aire pper persona, la instal·la
ació
s’atendrà
à a lo especcificat en els
s apartats 02
2, 4, 6 del Reglament
R
de
e Instal·lacioons Tèrmiques dels Edifficis
afavorintt en tot mom
ment prioritza
ant l’estalvi e nergètic i res
spectant el mínim
m
cabal d’aire establert, que don
ni el
menor co
onsum d’ene
ergia.

-83

La install·lació de ven
ntilació es ba
asa en una p
part d’extracc
ció normal ge
eneral, i un dde puntual de
e forçada de les
zones am
mb aire vicia
at, serveis, i una
u aportació
ó natural en totes les zon
nes.
ar utilitzarem
m la següent fórmula:
f
Pels càlcculs de ventilació que anem a realitza

A on:
bal en m3/h.
Q = Cab

PT

Q  V  r ( m 3 / h)

r = núme
ero de renovvacions per hora a realitza
ar.

Aire primari.

CA

2.1.10.1

erador en esp
pais generalss i r infiltracio
ons.
L’aportacció d’aire primari es realitza mitjança nt un recupe
2.1.10.2

accions.
Extra

ntilació, s’ha
a considerat lo indicat a la IT.IC.02
2.2,2. Tenintt en compte
e els criteris de
Pel càlccul de la ven
ventilació
ó indicats en
n la norma UNE
U
100011 , així com le
es recomana
acions de “A
American Soc
ciety of Heatting
Refrigera
ating and-Co
onditioning Enginiers,
E
Incc (Standard 62-1981)”.
6
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V = Volu
um de local a ventilar.
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80

6

MEMÒRIA
M
DE CÀL
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VENTILACIÓ AI RE EXTERIO
OR.(UNE 100011)
M3 / h p
persona.

m3 / (h .m2)

Per Local

Altres
s.

Magatzem
ms

-

2,7 a 10,8

-

-

Aparcame
ents.

-

18

-

-

1

-

6 vol /h.

-

54

-

-

-

90 m3/h
/

-

9

-

-

5
55

20

-

-

5
55

55

-

-

-

-

-

-

3

W.C. privvats. Ut. M /h
3

W.C. púb
blics. Ut. m /h
Autòpsia (tot amb aire exterior).
Bugaderia
a.
Cafeteria.

PT

Campana
a. (m.l. perím
metre)

-83

Arxiu.

Cuina gen
neral.

3

3
30

8

-

900 m /(h
h.m.l.)

7
72

55

-

-

-

9

-

-

3
30

5’4

-

-

-

10

-

-

3
36

22

-

-

3
35

3’6

-

-

Sala acte
es. ( x 1’5 si es fuma).

3
30

-

-

-

Sala reun
nions.

3
36

18

-

-

Vestíbul.

3
36

54

-

-

Vestuariss.

3
36

9

-

-

-

-

-

-

Descans..
Fotocopia
adores.
Habitacio
ons
Magatzem
ms.
Menjadorrs.

CA

Oficines.

Nota:
- En la no
orma UNE es presenten els
s valors en l/s. - Per convertir a m3/h multiplicar per 3.6..
- Altres criteris:

5 l/s. ventilació perrsones.
h. serveis
6 vol/h

at de l’aire:
- Velocita

1 vol/h. general
3
spatxos
35 m /h persona des

No supera
a 0,25 m/s a u
una altura de 2m.
2
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TIPUS LO
OCAL:

OJECTE EXECUT
TIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VVENTILACIÓ DEL
L PAVELLÓ COBE
ERT,
PRO
SCENARI INTEGRRAT DE L’HOSPIT
TALET DE L’INF
FANT
PATRONAT I ES

2.1.10.3

Resu
um càlcul ventilacions ge
enerals.



80

Ajustant els càlculs obtinguts
o
am
mb el criteris a
anteriors, ten
nim:

6

MEMÒRIA
M
DE CÀL
LCUL

General PB.

VENTILAC
CIÓ PB

CR
RITERI
UT
35 m3/h//persona
3,6
m3
3/h/m2
3
Vol/h.
V

-83

GENERAL
L
Perso
ones
Supe
erfície
Altura
a

0
1300
6,92

l/s
0
4680
7497

TOTAL
7497
m3/h

En l’espa
ai general ess col·loca un
n sistema d’a
aportació i ex
xtracció, amb recuperaciió, dels caba
als anteriorm
ment
(18.000 m3/h):

PT

indicats repartit en le
es tres unitats ROOF-TO
OP, ja que ca
ada una pot aportar un 330 % del seu
u cabal nominal

000 * 30 /100
0 =5400 m3/h
h per màquin
na.
Q = 18.0
QT = 5400 * 2 = 10.8
800 m3/h.

2.1.11 S
SELECCIÓ DELS EQUIPS DE VENT
TILACIÓ / RECUPERAC
R
CIÓ.
En el loccal que ens ocupa
o
s’hi ins
stal·larà els e
equips de ve
entilació que tindran les ssegüents carracterístiquess:
Equip:

En
E la pròpia unitat ROOF
F-TOP.

CONDUCTE
ES D’AIRE.
2.1.12 C

Amb les condicions de
d disseny te
enim:

2
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CA

uperior al dem
mandat. Aqu
uest cabal ess controlarà amb
a
una son
nda de CO2.
Cabal su
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6

MEMÒRIA
M
DE CÀL
LCUL

d
(mm
m)
10 0
15 0
20 0
25 0
30 0
35 0
40 0
45 0
50 0
55 0
60 0
65 0
70 0
75 0
80 0
85 0
90 0

axb
100
100
200
300
600
1000

(m
mm) V màx
150
200
100
1
200
2
300
3
500
5
800
8
1000
1400

100
150
250
300
500
600
1000
1200
1600
2000

7
(m/s) AP
250
300
0
400

100
200
300
400
500
600
800
1000
1400
1600
2200

150
200
250
400
500
600
800
1000
1200
1400
1600
2000
2200
2600
0
3000
0

200
300
400
500
600
800
1000
1200
1400
1600
1600
1800
2000

-83

v
(m/s)
2,8
3,6
4,4
5,1
5,7
6,3
6,9
7
7
7
7
7
7
7
7,1
7,4
7,6

PT

Q
(m3/h )
79
231
496
895
1451
2182
2
3108
8
4008
8
4948
8
5987
7
7125
5
8362
2
9698
8
11133
3
19485
5
15051
1
17511
1

80

CÀLCU
UL DE CONDU
UCTES RECTA
ANGULARS

1,5 (Pa/m)
50
00
600

0
250
300
0
400
0
500
0
600
0
800
0
1000
0
1000
0
1200
0
1200
0
140
00
160
00

250
300
400
500
600
600
800
800
1000
1200
1200

8800

1000

3000
3000
4000
5000
6000
6000
8000
8800
10000

300
400
400
500
500
600
800
800

Aplicant la següent taula
t
a les dades del pro
ojecte tenim els conducte
es generals dd’impulsió d’aire i de reto
orn,
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CA

podem veure
e la en els plànols de les plantes corrresponents.
segons p
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MEMÒRIA DE CÀLCU
UL BT.

80

2.2

6

MEMÒRIA
M
DE CÀL
LCUL

Seguidam
ment es pressenta la mem
mòria de càlcu
ul de la instal·lació de baix
xa tensió.

2.2.1

C
CÀLCUL DE
E LÍNIES ELÈCTRIQUES
S.

mostren a continuació:
2.2.1.1

-83

Per al cà
àlcul de la in
nstal·lació elè
èctrica s’han
n tingut en co
ompte els criteris normattius i de func
cionalitat que
e es

àlcul.
Dades i fórrmules de cà

per a la línia repartidorra

0,5%

p
per a les derivacions in
ndividuals

amb un ttotal del:

PT

1%

3%

p
pels circuits
s d'enllumen
nat

5%

p
per la resta de circuits

CA

especifiquen
n les instruccions del regl ament.
segons e

RECEP
PTORS
Monoffàsics

Trifà
àsics

Làmp
pada
d'incande
escència
L
Làmpada
de
e descàrrega

CÀLCULS
INTENSITAT

I
I

I

CAIGUDA T
TENSIÓ

P
V  Cos

e

2 P  L
K S  V

P
3  V  Cos

e

P L
K  S V

P
V  Cos

I

1,8 P
V

2
Novembre 2018

Pàg.-25

de
e 43

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 28. 11. 2018 amb el número T-83806

uda de tensió
ó serà com a màxim de:
La caigu
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6

MEMÒRIA
M
DE CÀL
LCUL

COSIBUS DE FI

Cos  .

80

RECEPT
TORS

Motors
M
i altress receptors

0,85
5

Enllume
enat

1

I = Intensitat en Amp
pers (A).
e = Caig
guda de tensió en Volts (V
V).
P = Potè
ència en Vatss (W).

-83

a on:

L = Long
gitud de cond
ductor en me
etres (m).
V = Tenssió de serveii en Volts (V)).
Cos



PT

S = Seccció del condu
uctor en mil·límetres qua
adrats (mm2).
= Factor de potència.
p

K = Conductivitat del material en

m
(C
Cu=56, Al=35)
  mm2

s’han utiilitzat les tau
ules d’intensitat màxima a
admissible donades
d
les tensions nom
minals dels cables
c
adopttats

CA

de VV o RV -kV i V-7
750 amb els següents co
oeficients red
ductors:

TIPUS CABLE:

COEF
FICIENTS REDUCTORS
S
INSTAL·LA
ACIÓ:

C
COEFICIENT:

Cab
ble VV-1kV o RV-1Kv

En tub
b

0’80

Cab
ble VV-1kV o RV-1Kv

En safa
ata

0’70-0,80

Cab
ble V-750

En tub, 1 circuit
c

1’00

Cab
ble V-750

En tub i agrupa
ant circuits

0’70
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d las línies,, a part del criteri
c
de caiiguda de tennsió (ITC-BT
T-019 i restan
nts)
ul de la seccció mínima de
Pel càlcu

OJECTE EXECUT
TIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VVENTILACIÓ DEL
L PAVELLÓ COBE
ERT,
PRO
SCENARI INTEGRRAT DE L’HOSPIT
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FANT
PATRONAT I ES

2.2.1.2

Càlcul de la protecció contra
c
contacctes indirecte
es

6

MEMÒRIA
M
DE CÀL
LCUL

80

en compte que
q
la resis
stència de te
erra és infe
erior a 37 ohms,
o
i la ssensibilitat dels interrupttors
Tenint e
diferenciials és de 30
0 mA i 300 mA,
m tindrem u
una tensió de
e contacte en
n les massess inferiors a 24
2 V:

a on:
V = Tenssió de contaccte (V)
R = Resistència del terra.
t
(ohms)).

-83

V  R  I  24V

a de defecte. (A).
I = Intensitat màxima

PT

V = 37 x 0,03 = 1,11 V
V = 37 x 0,3 = 11,1 V

correspo
onent.
2.2.1.3

a de terra pre
evista:
Càlcul de la resistència

CA

La presa
a a terra es preveu amb
b un conducttor nu de co
oure de 1*35
5 mm2 de seecció nomina
al enterrat en
n el
terreny, i comptant le
es piques de terra vertica
als que s'hi puguin
p
haver instal·lat.
D'acord a
amb les taule
es de la ITC-B
BT-18:

-

Tipus d'e
elèctrode; conductor ente
errat horitzon
ntalment en tot
t el perímeetre de l'edific
ci

-

Naturalessa terreny: (c
calisses tovess) / Resistivittat del terren
ny (p) en ohm
ms/metre:

-

Llargada total del con
nductor i piqu
ues de terra: 250 m mínim
m

< 300

El valor a preveure de
d la resistència a terra de
e l'elèctrode serà:

R

2  p 2  300

 2,4 
L
250

que és in
nferior al màxxim admissib
ble de 10 / 37
7 ohms.
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de tensió po
ossibles en les
l
masses accessibles, sense perill, i que com
mpleixen am
mb la instruccció
Valors d
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2.2.1.4

6

MEMÒRIA
M
DE CÀL
LCUL

Càlcul de curtcircuit.
c

80

nt de curtcirc
cuit en cada embarrat, es
s realitza perr determinarr el poder de tall que han
n de
El càlcull de la corren
tenir elss interruptorss automàtics o fusibless connectats
s. Aquest càlcul es reaalitza sota la
l hipòtesis de
curtcircu
uit tripolar, al ser el més desfavorable
d
e. El procedim
ment de càlcul és:

-83

A on:
(
xm/m
mm2)
C = Conductivitat del conductor (ohm
L = Long
gitud del conductor (m)
S = Seccció del condu
uctor (mm2)

R = Resistència del conductor
c
(O
Ohm)
X = Reactància del conductor
c
(O
Ohm)

PT

Z = Impe
edància de la
a línia (Ohm))
V = Tenssió de línia (V
V)

Icc1 = In
ntensitat de curtcircuit
c
inic
cial (kA)
Icc2 = In
ntensitat de curtcircuit
c
fina
al (kA)

esta instal·la
ació s’ha sup
posat una inttensitat de curtcircuit en escomesa 225 kA. S’adju
unten taules del
Per aque

CA

pràctica poden ser in
nferiors, degu
ut a la filiació
ó dels interru
uptors de cap
pçalera.
2.2.1.5

Selectivitatt.

otecció de la
a instal·lació
ó, no solame
ent s’ha de tenir
t
l’interruuptor automà
àtic o fusible en
Per una correcta pro
ondència am
mb la secció del cable, siinó que hi d’haver selectivitat, tant een interruptors automàticcs o
correspo
fusibles com en interrruptors diferrencials.
uit el següent criteri de se
electivitat tottal :
Respectte a la proteccció diferenciial, s'ha segu

SELECTIVITAT DIF
FERENCIAL

2.2.1.6

Difere
encial aigüess avall
(mA)

Diferencial aigües
a
amuntt
(m
mA)

30

300 s; 1.000 s o r

300

300 s; 1.000 s o r

Filiació.

optada i els corrents
c
de curtcircuit teòòrics calculats
s, s’adopten els
Pel fabricant en qüesstió de l’aparramenta ado
de tall indicatts en el resum de càlcul o plànol.
poders d
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càlcul de
el valor teòricc de curtcirc
cuit en els em
mbarrats, com
m es demostrarà posteri orment, aquest valors en
n la
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2.2.1.7

6

MEMÒRIA
M
DE CÀL
LCUL

Resum dell càlcul elèctrric.

80

ols i les tau
ules del resu
um del càlc ul es mostra
a el dimens
sionament dee les línies i circuits de
e la
En plàno
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CA

PT

-83

instal·lacció.

F.P
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

171,65 kW

P.t(kW)
107,11
69,25
69,25
11,18
3,85
7,50
7,50
2,50
0,63

171,65
107,11

P.c(kW)
107,11
69,25
69,25
11,18
3,85
7,50
7,50
2,50
0,63

kW
KW

Int.c(A)
154,6
100,0
100,0
16,1
5,6
10,8
32,6
10,9
2,7

CORVA
C
C
C
C
C
C
C
C
C

NOTA:

In. Tall
1546,0
999,6
999,6
161,3
55,6
108,3
326,1
108,7
27,2

I.prot(A)
180
100
100
63
25
25
40
16
10

Cu
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1000,0
I ad(A)
343
189,7
189,7
63,7
47,6
47,6
47,6
18,55
18,55

Icc.Ad(A)
76.320
30.210
30.210
5.088
3.180
3.180
3.180
795
795

c.d.t.p(%)
0,05
0,20
0,09
0,09
0,05
0,04
0,25
0,34
0,08

%

(KA)
c.d.t.t(%)
1,05
1,25
1,14
1,14
1,10
1,09
1,30
1,38
1,13

PAVELLÓ

6

Icc
L(m)
RZ1-K 0,6/1KV 10
RZ1-K 0,6/1KV 25
RZ1-K 0,6/1KV 11
RZ1-K 0,6/1KV 11
RZ1-K 0,6/1KV 11
RZ1-K 0,6/1KV
5
RZ1-K 0,6/1KV
5
RZ1-K 0,6/1KV
5
RZ1-K 0,6/1KV
5
a(kV)

80

A
Icc.Cal(A)
997
980
991
950
922
963
928
763
763

R= EXISTENT REFORMAT

C.can.
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

-83
Icc Calcul
Iad(A)
490
271
271
91
68
68
68
26,5
26,5

E = EXISTENT N =NOU

S(mm2)
240
95
95
16
10
10
10
2,5
2,5

PT

CA
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SORTIDA DESTÍ
QUADRE GENERAL CÀLCUL LÍNIES GENERALS
cdt.ant
1,00 %
ORIGEN DESTI
NOM
V (V)
P.n(kW) Cos fi
C.M
QGD
SQCLM
N
400
107,11
1
1,00
FCLM-01
ROOF TOP 1
400
55,40
1
1,25
FCLM-02
ROOF TOP 2
400
55,40
1
1,25
FCLM-03
UP-06
400
8,94
1
1,25
FCLM-04
UP-07
400
3,08
1
1,25
FCLM-R1
RESERVA 1
400
6,00
1
1,25
SQCLM
FCLM-R2
RESERVA 2
230
6,00
1
1,25
FBG
FORÇA BASE
230
2,00
1
1,25
EN
ENLLUMENAT
230
0,50
1
1,25
230
230
230
Total
137,32 kW
Total
0,8
POTENCIA TOTAL
Coef S.

CALCUL LINIES BAIXA TENSIO

RD 842/2002
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2.3

80

6

MEMÒRIA
M
DE CÀL
LCUL

M
MEMÒRIA DE CÀLCU
UL ESTRUC
CTURA.

En aque
est annex, ju
ustificarem el
e complimen
nt de les ac
ccions que s’exigeixen een el càlcul estructural dels
d

2.3.1

-83

elementss estructurals.

ATIVA UTILIT
TZADA.
NORMA

disseny i cà
àlcul de l’es
structura, s’ han tingut en compte i complert les disposiicions generrals
En el d
assenya
alades en les següents re
eferències:

Projecte
P
d’ob
bres de formiigó en massa
a o armat.

- CTE DB-SE A.
- CTE DB-SE A.
- CTE DB-SE AE.
CODI.
- EUROC

Càlcu
ul de les estrructures d’ac
cer laminat i armat.

PT

CTE
- EHE.-C

Càlcu
ul de les estrructures d’ac
cer conformaat.

Accions
A
en l’ edificació (C
Com a referèn
ncia).
Normativa
N
Eu
uropea para Diseño de Estructuras
E
(E
Eurocode)

Bases
B
de proje
ecte

19997-10

ENV 1991-2-1

Densitats,
D
pess propi i càrreg
gues exteriors

19997-10

ENV 1991-2-2

Accions
A
en esttructura expos
sades al foc

19998-05

ENV 1991-2-3

Càrregues
C
de neu

ENV 1991-2-4

Accions
A
del ve
ent

ENV 1991-2-5

Accions
A
tèrmiq
ques

ENV 1991-2-6

Accions
A
duran
nt l'execució

ENV 1991-2-7

Accions
A
accide
entals. Impacttes i explosion
ns

ENV 1991-3

Càrregues
C
de tràfic en ponts
s

19998-05

ENV 1991-4

Accions
A
en sitg
ges i tancs

19998-03

ENV 1991-5

Accions
A
induïd
des per grues i maquinària

CA

ENV 1991-1

1998-03
19998-05

DIGO 2: Proje
ecte d'estructu
ures de formigó
EUROCÓD
ENV 1992-1-1

Regles
R
genera
als i regles perr a edificació

1993-11

ENV 1992-1-2

Projecte
P
d'estrructures sotme
eses a foc

199612

ENV 1992-1-3

Eleme
ents prefabric
cats de formigó
ó

199512

ENV 1992-1-4

Form igó estructura
al amb àrid lleu
uger

1996-04

ENV 1992-1-5

ons de preten
nsat ext. i sens
se adh.
Tendo

1996-04

ENV 1992-1-6
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EUROCO
ODI 1: Accio
ons sobre less estructures:

OJECTE EXECUT
TIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VVENTILACIÓ DEL
L PAVELLÓ COBE
ERT,
PRO
SCENARI INTEGRRAT DE L’HOSPIT
TALET DE L’INF
FANT
PATRONAT I ES

EUROCÓ
ÓDIGO 3: Pro
ojecte d'estru
uctures d'ace
er

6

MEMÒRIA
M
DE CÀL
LCUL

Regles
R
genera
als i regles perr a edificació

ENV 1993-1-1/A1

Annex
A
D i K re
evisat.

ENV 1993-1-1/A2

Annexos
A
G, H , J revisat, N i Z

80

ENV 1993-1-1

ENV 1993-1-2

Proje cte d'estructures sotmeses a foc

ENV 1993-1-3

d
Xape s fines conforrmades en fred
ERRATUM
E

ENV 1993-1-4

acers inoxidab
bles
Ús d'a

Estru ctures planes sense càrregues transverssals

ENV 1993-1-5

Estru ctures laminars

ENV 1993-1-6

Estru ctures planes sense càrregues transverssals

ENV 1993-1-7
ENV 1993-2

19996-12
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ENV 1993-1-3/AC

1996-12

Ponts
P
d'acer

ENV 1993-3-1

es i màstils
Torre
Xeme
eneies

ENV 1993-3-2

Sitgess

PT

ENV 1993-4-1
ENV 1993-4-2

Tancss

ENV 1993-4-3

Cond
duccions

ENV 1993-5

Pilotatge
P

ENV 1993-6

Estructures
E
de
e grua

Regles
R
genera
als i regles perr a edificació

19995-06

ENV 1994-1-2

Projecte
P
d'estrructures sotme
eses a foc

19996-12

ENV 1994-2

Ponts
P

CA

2.3.2

ENV 1994-1-1

MÈTODE CÀLCUL.

odes de càlcul utilitzat en cada ca
as seran elà
àstics, isoes
stàtics i tam
mbé hiperesttàtics (Sabattes,
Els mèto
Fonaments, Pilars, Jàsseres,
J
Corretges), el ccàlcul final es
s realitzarà amb
a
un progrrama matricial:
CY
YPE. Arquite
ectura, Enginyeria i Con
nstrucció.
Estructura de
e formigó arm
mat i murs d e formigó.
2.3.2.1 E
Per a l’o
obtenció de les sol·licita
acions s’han considerat els principis de la Mecàànica Racion
nal i les teorries
clàssique
M
i Ellasticitat.
es de la Ressistència de Materials
de de càlcul aplicat és el
e dels Estatss Límits indic
cats en la no
orma CTE, aamb el que es
e pretén lim
mitar
El mètod
que l’efe
ecte de les accions ex
xteriors, pon
nderades per uns coefic
cients, sigui inferior a la resposta de
l’estructu
ura, minorant les resistèn
ncies dels ma
aterials.
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DIGO 4: Proje
ecte d'estructu
ures mixtes d'a
acer i formigó
EUROCÓD
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MÈTODE D ELS ESTATS
S LÍMIT ÚLTIM
M.
CTE
C
Control d
de l'execució: Normal

Formigó
ó

Categoria
C
d'úss: E. Zones de
e tràfic i aparcament per a vvehicles lleuge
ers

E.L.U. de
e trencament.

Cota
C
de neu: A
Altitud inferiorr o igual a 1000 m
CTE
C
Control d
de l'execució: Normal

Formigó
ó en fonamenttacions

Categoria
C
d'úss: E. Zones de
e tràfic i aparcament per a vvehicles lleuge
ers

E.L.U. de
e trencament.

Cota
C
de neu: A
Altitud inferiorr o igual a 1000 m
CTE
C
Categoria
a d'ús: E. Zon
nes de tràfic i aparcament
a
peer a vehicles lleugers
l

Acer lam
minat

Cota
C
de neu: A
Altitud inferiorr o igual a 1000 m

Tensionss sobre el terre
eny

Accions
A
caraccterístiques

Desplaça
aments

Accions
A
caraccterístiques

PT
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E.L.U. de
e trencament.

-



Enfonsa
ament.



Lliscame
ent.



Bolc.

CA

EQUILIBRI



at global.
Estabilita



Capacita
at estructura l del foname
ent.

En els esstats límits d’utilització,
d
es
e comprove n les deform
macions (fletx
xes) causadees per les dife
erents accion
ns.
Definits els estats de
e càrrega seg
gons el seu origen, es procedeix a calcular les coombinacions
s possibles amb
a
m
i minoració ccorresponentts d’acord amb
a
els coeeficients de seguretat i les
els coefficients de majoració
hipòtesiss bàsiques definides en la norma
a. Per a l’obtenció de les sol·licitaacions determinants en
n el
dimensio
onat dels ele
ements (Sab
bates, pilars , murs, bigu
ues, biguetes
s, lloses, ...)) s’obtindran
n els diagram
mes
evolventts per a cad
da esforç. Per
P al dimen
nsionat dels
s suports, aquests es ccomproven per
p a totes les
combina
acions definid
des.
2.3.2.2 A
Acer laminatt i conformat.
Es dimensionen els elements
e
me
etàl·lics d’aco
ord a la norm
ma CTE-DB-S
SE A (Estrucctures d’Acerr en l’Edificacció)
deformacions
s, així com l’estabilitat, d’acord als principis de
e la
i l’eurocodi, determinant-se les tensions i d
cia de Materiials.
Mecànicca Racional i la Resistènc
Es realittza un càlcul lineal de primer ordre, admetent lo
ocalment pla
astificacions d’acord a allò indicat en
n la
norma.
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En els esstats límits últims
ú
es com
mproven els ccorresponents a:
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L’estructtura es suposa sotmesa a les acccions exterio
ors, pondera
ant per a l’oobtenció de les tension
ns i

80

comprovvació de secccions, i sens
se majorar pe
er a les com
mprovacions de
d deformaccions, d’acord
d amb els lím
mits
d’esgota
ament de tensions i límits
s de fletxa esstablerts.

Per al cà
àlcul dels elements com
mprimits es té
é en compte
e el vinclame
ent per comppressió, i pe
er als flectatss el

2.3.3

-83

vinclame
ent lateral, d’’acord amb le
es indicacion
ns de la norm
ma.

PARÀMETRES GEO
OTÈCNICS.

ècnics corres
sponen a l'esstudi de sòls
s en la zona de
d l'execucióó dels treballs.
Els paràmetres geotè
Empresa
a:

-.
-

INFORME NUM.
2

Estimada
E
(1, 5 Kg / cm a

0,7 m).

PT

Resistèn
ncia / prof.:

-..

El qual constitueix en
e ell mateix un annex propi del conjunt de do
ocuments deel projecte d’obres
d
(bàssic i
construcctiu).

ACCION
NS.

2.3.4

CA

les segü
üents accionss:

Accions perm
manents.
2.3.4.1 A

Dintre d’’aquest tipuss de càrregue
es si incloue n les gravitatòries “Concàrrega” (pess propi, càrre
ega permane
ent),
sobrecarrrega (sobrecarrega d’ús
s i sobrecàrre
ega de neu).
s multiplicar pel
- Pes prropi: Per calccular el pes propi es calccularà el volum de cada element co nstructiu i es
seu pes específic:

PES PRO
OPI. MATERIA
ALS DE LA CO
OSNTRUCCIÓ
Ó
TIPUS MA
ATERIAL:

PES (espec
cífic aparent):

Acer.

7850. Kg/m3

Formigó.

2200. Kg/m3

Formigó a
armat.

2500. Kg/m3

PES PRO
OPI. MÀQUINA
A
TIPUS MA
ATERIAL:

PES (espec
cífic aparent):

ROOF TO
OP
Observaccions:

325
52. Kg
Valo
or variable. Es
stimació de mà
àxims per al càlcul.
c

obre els fona
aments serà el següent.
- Accionss del terrenyy: Les accions del terrenyy i acabats so
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m ja s’ha indicat anteriorm
ment, es pre
endrà com a referència el
e CTE DB SE
E A, en l’edificació, traurrem
Tal i com
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PES DEL
L TERRENY / ACABATS

PES (espec
cífic aparent):

80

TIPUS MA
ATERIAL:

1800. Kg/m2

Terreny n
natural

2400
0 Kg/m3

Pavimentt Asfàltic

-83

2.3.4.2 A
Accions varia
ables.

Les accions variables són les degudes a la u
utilització de les
l estructures així com lles accions atmosfèrique
a
es:
- Sobreccàrrega d’ús:

Serà el p
pes de tots aquells
a
objec
ctes que pugu
uin gravitar damunt
d
els elements
e
connstructius perr raó d’ús.
SOBREC
CÀRREGA D’U
US.

ÚS DE L’ELEMENT

Zones de
e pas
Vials exte
eriors.
Vials exte
eriors

PT

ZONA

SOBR
RECÀRREGA
A
(Kg
( / m2)

PUN
NTUAL
(Kg)

Accessible ta
ant sols per co
onservació.

100

20
00

Vehicles lleu
ugers (no cam
mions)

400

400
00

Pas camions
s.

1000

200
00

SOBREC
CÀRREGA EN BARANES.

ÚS DE L’ELEMENT

CA

ZONA

Zona indu
ustrial

SOBR
RECÀRREGA
A
(Kg / m)

Baranes de manteniment..

NTUAL
PUN
(Kg)

80

-

- Accionss de vent.

Degut a l’emplaçament, les cara
acterístiques de l’estructu
ura i a l’abas
st de les obrres es consiidera l’acció del
gons l’anàlisi dels efectes
s de 2on ordrre, CTE DB-S
SE AE (Espa
anya)
vent seg
Zona eòlica:

C

aspror: II.
Grau d’a

ense obstacles
Terreny rural pla se

del vent es calcula a pa
artir de la p ressió estàtica qe que actua
a
en la direcció perrpendicular a la
L’acció d
superfíciie exposada. El obtenim aquesta pre
essió, conforrme als criteris del Codi Tècnic de l’Edificació CT
TEDB-ES A
AE, en funció de la geometria de l’e
estructura, la
a zona eòlica
a i grau d’asspror seleccionats, i l’alttura
sobre el terreny del punt
p
conside
erat:
qe = qb · ce · cp
On:
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anes i elemen
nts divisoris.
- Accionss sobre bara
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ce = Coe
eficient d’exp
posició, segons l’annex D
D.2.

80

qb = Presssió dinàmicca del vent co
onforme al m
mapa eòlic de
e l’Annex D .

- Accionss tèrmiques i reològiques
s.

-83

cp = Coe
eficient eòlic o de pressió
ó, calculat se gons la taula
a 3.4 de l'apa
artat 3.3.4.

No conssiderarem less accions tèrrmiques (dila
atació de l’ac
cer) ni les accions reolòògiques (fluència), ja la cara
c
més gran de l’obra no
n supera 40 m, tenint en
n compte les juntes de dilatació.
n
Degut a altitud top
pogràfica de Constantí i segons CT
TE DB-SE AE,
A Accions en
- Sobreccàrrega de neu:

PT

l’edificacció, podem trreure que la sobrecàrrega
a de neu serrà de:

SOBREC
CÀRREGA DE
E NEU.
EMPLAÇ
ÇAMENT

Hospitale
et de l’Infant

ALTITUD

SOBR
RECÀRREGA
A
(Kg
( / m2)

HT = 18+ 10 = 28 m.

NTUAL
PUN
(Kg)

50

-

CA

Les accions accidentals tal i com
m el seu nom
m indica són aquelles
a
que
e es produeixxen en situac
cions anormals.
acar:
Dintre d’’aquestes ess poden desta
- Sísmiques:

Sense a
acció de sism
me, en el càlc
cul estructura
al aquetes accions no es
s contemplenn. Ja que no es tracta d’u
una
edificació
ó, sinó d’una
a construcció
ó industrial m
metàl·lica, d’importància moderada/bbaixa (Real decret
d
997/2
202,
pel qual s’aprova la norma
n
de construcció sissmorresistent, NCSE-02).
- Incendi:
Degut all tipus de ma
aterials utilitz
zats i transpo
ortats pels diferents equiips (no inflam
mables ni co
ombustibles),, no
es preve
eu la possibilitat del risc d’incendi.
d
e:
- Impacte
Degut all tipus d’estructura, equip
ps industrialss, i a les mesures anti xo
oc establertees, no es té en
e considera
ació
aquesta acció accide
ental.

2.3.5

COMBIN
NACIÓ D’AC
CCIONS PON
NDERADES i CONDICIO
ONS DE SEG
GURETAT.

d les accions combinad
des tindrem els corresp
ponents de lees taules de
e la CTE, a on
Com a ccoeficients de
s’haurà d
de considera
ar el tipus d’a
accions perm
manents, variiables i accid
dentals.
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2.3.4.3 A
Accions acciidentals.
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e nostre con
njunt estructu
ural estable, quan mitjançant un càlccul mecànic elàstic,
e
i amb
b la
Podrem considerar el
combina
ació que resu
ulti més des
sfavorable, la
a estructura és estable en
e cada unaa de les seve
es parts i en
n el
conjunt.
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Situacions de projecte.
2.3.5.1 S

Per a less diferents situacions de projecte, less combinacio
ons d'accions
s es definirann d'acord am
mb els següe
ents
criteris:

A
Amb coeficients de com
mbinació


j 1

j 1

Gj

Gkj    QiQki
i1

Acció perm
manent
Acció varia
able
Coeficient parcial de se
eguretat de le
es accions permanents
p
eguretat de l 'acció variab
ble principal
Coeficient parcial de se
Coeficient parcial de se
eguretat de le
es accions variables
v
d'ac
companyameent (i
Coeficient de combinac
ció de l'acció
ó variable principal
Coeficient de combinac
ció de les acccions variables d'acompa
anyament (i 1)

CA

Gk
Qk
G
Q,1
Q,i
p,1
a,i

i >1

S
Sense coefiicients de co
ombinació


On:

Gkj   Q1 p1Qk1    Qi  aiQki

1)

Coeficients parcials
p
de seguretat ( ) i coeficients
s de combina
ació ( ).
2.3.5.2 C
Per a ca
ada situació de
d projecte i estat límit ells coeficients
s a utilitzar se
eran:


E.L.U. de tre
encament. Fo
ormigó: EHE
E-CTE
Situacció 1: Persistent o transitòria
a
Coeficients p
parcials de
Coefficients de com
mbinació ( )
segureta
at ( )
Càrrega pe
ermanent
(G))
Sobrecàrre
ega (Q)
Vent (Q)
(
Neu (Q)
(

Fa
avorable

D
Desfavorable

Principal (

p)

Acom
mpanyament (

1.00

1.50

1.00

1.00

0.00
0.00
0.00

1.60
1.60
1.60

1.00
1.00
1.00

0.70
0.60
0.50

a)

Sisme (A)

Situació 2: Sísmica
S
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-

Gj
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-
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Coeficients p
parcials de

Coefficients de com
mbinació ( )

80

segureta
at ( )
Fa
avorable

D
Desfavorable

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00
0.00
0.00
-1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

0.60
0.00
0.00
1.00

0.60
0.00
0.00
0.00(*)

Càrrega pe
ermanent
(G))

-83

Sobrecàrre
ega (Q)
Vent (Q)
(
Neu (Q)
(
Sisme (A)

Principal (

p)

Acom
mpanyament (

a)

(*) Fraccció de les sol·licitacion
ns sísmique
es a considerar en la direcció orttogonal: Les
s sol·licitacio
ons
obtingud
des dels resu
ultats de l’an
nàlisi en cada
ascuna de le
es direccions
s ortogonals es combinaran amb el 0 %



PT

dels de ll'altra.

encament. Fo
ormigó en fo namentacion
ns: EHE-CTE
E
E.L.U. de tre
Situacció 1: Persistent o transitòria
a
Coeficients p
parcials de
Coefficients de com
mbinació ( )
segureta
at ( )
D
Desfavorable

1.00

1.60

1.00

1.00

0.00
0.00
0.00

1.60
1.60
1.60

1.00
1.00
1.00

0.70
0.60
0.50

(G))

CA

Sobrecàrre
ega (Q)
Vent (Q)
(
Neu (Q)
(
Sisme (A)

Càrrega pe
ermanent
(G))
Sobrecàrre
ega (Q)
Vent (Q)
(
Neu (Q)
(
Sisme (A)

Principal (

p)

Acom
mpanyament (

a)

Situació 2: Sísmica
S
Coeficients p
parcials de
Coefficients de com
mbinació ( )
segureta
at ( )

Fa
avorable

D
Desfavorable

Principal (

p)

Acom
mpanyament (

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00
0.00
0.00
-1.00

1.00
1.00
1.00

0.60
0.00
0.00
1.00

0.60
0.00
0.00
0.00(*)

a)

ns sísmique
es a considerar en la direcció orttogonal: Les
s sol·licitacio
ons
(*) Fraccció de les sol·licitacion
obtingud
des dels resu
ultats de l'anàlisi en cada
ascuna de le
es direccions
s ortogonals es combinaran amb el 0 %
dels de ll'altra.


encament. Ac
cer laminat i conformat. : CTE DB-SE
EA
E.L.U. de tre

2
Novembre 2018

Pàg.-37

de
e 43

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 28. 11. 2018 amb el número T-83806

Fa
avorable

Càrrega pe
ermanent
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Situacció 1: Persistent o transitòria
a
Coeficients p
parcials de
Coefficients de com
mbinació ( )
segureta
at ( )
Fa
avorable

D
Desfavorable

0.80

1.35

Càrrega pe
ermanent
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(G))

Principal (

Sobrecàrre
ega (Q)
Vent (Q)
(
Neu (Q)
(
Sisme (A)

0.00
0.00
0.00

1.50
1.50
1.50

Situació 2: Sísmica
S
Coeficients p
parcials de

p)

Acom
mpanyament (

1.00

1.00

1.00
1.00
1.00

0.70
0.60
0.50

a)

Coefficients de com
mbinació ( )

Fa
avorable

D
Desfavorable

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00
0.00
0.00
-1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

0.60
0.00
0.00
1.00

0.60
0.00
0.00
0.00(*)

Càrrega pe
ermanent
(G))

Sobrecàrre
ega (Q)
Vent (Q)
(
Neu (Q)
(
Sisme (A)

Principal (

p)

Acom
mpanyament (

a)

CA

(*) Fraccció de les sol·licitacion
ns sísmique
es a considerar en la direcció orttogonal: Les
s sol·licitacio
ons
obtingud
des dels resu
ultats de l'anàlisi en cada
ascuna de le
es direccions
s ortogonals es combinaran amb el 0 %
dels de ll'altra.
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COEFICIENT
C
DE PONDER
RACIÓ

CASOS

Classe d’’acció

Desfavorrable

80

Hipòtessis de càrrega
a

R
s PER

Accions con
nstants
Ia (1)) Sobrecàrreg
gues
Vent
Ib

Ic

CAS III
binació
Accions consstants i comb
d’accions
variables
independentss,
les
incloses
accions sísm
miques

1.00
0.00
0
0.00
0

1.333
1.500
1.500

1.00
0.00
0
0.00
0

Accions con
nstants
Vent
Neu

1.333
1.500
1.500

1.00
0.00
0
0.00
0

Accions con
nstants
Sobrecàrreg
gues
Vent
Neu

1.333
1.333
1.333
1.333

1.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0

1.000
r (2))
0.25 (33)
0.50 (44)
1.000

1.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0

PT

CAS II
binació
Accions consstants i comb
de tres accions variables
independentss

1.33
1.50
1.33

Accions con
nstants
Sobrecàrreg
gues
Neu

-83

CAS I
binació
Accions consstants i comb
de dues accions variables
independentss

1.33
1.33
1.50

Fav
vorable

Accions con
nstants
Sobrecàrreg
gues
Vent
Neu
Accions sísmiques

Per a l’efecte dessfavorable es consideraran els valoors de les dues co
olumnes.

CA

es i hotels (excepte locals de reunióó): r = 0.50.
Terrats, habitatge
Oficines, comerçços, calçades i garratges: r = 0.60.
ns, edificis docentts, temples, edificiis de reunió i espe
ectacles sales de reunió d’hotels: rr = 0.80.
Hospitals, preson
Magatzems: r = 1.
n
sismo-resis
stent PDS1-74 Paart A).
(Taula 4.5 de la norma
derarà en construc
ccions en situacióó topogràfica expo
osada o molt exposada (Norma Bàssica NBE AE-88).
Només es consid
alment més de trennta dies seguits, en
e cas
Només es considerarà en cas de llocs en els que laa neu romangui acumulada habitua
contrario el coeficient serà zero.



T
Tensions so
obre el terre
eny / Despla
açaments
Situació 1:: Accions varia
ables sense sisme
Coeficients
C
parcials de
seguretat ( )
Fav
vorable

De
esfavorable

Càrrrega permane
ent (G)

1.00
1

1.00

Sobrecàrrega
S
(Q)
Vent (Q)
Neu (Q)
Sisme (A)

0.00
0
0.00
0
0.00
0

1.00
1.00
1.00
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Situació 2: Sísmica
S
Coeficients
C
parcials de
seguretat ( )

De
esfavorable

Càrrrega permane
ent (G)

1.00
1

1.00

Sobrecàrrega
S
(Q)
Vent (Q)
Neu (Q)
Sisme (A)

0.00
0
0.00
0
0.00
0
-1.00

1.00
0.00
1.00
1.00

-83

2.3.6

Fav
vorable

CARACTERÍSTIQUES DELS MA
ATERIALS.

erials a utilitzzar així com les caracterrístiques deffinitòries d’aq
quests, nivellls de contro
ol previstos, així
Els mate

PT

com els coeficients de
d seguretat,, s’indiquen e
en el quadre següent:
Formigó arm
mat.
2.3.6.1 F

Les cara
acterístiques del formigó armat a utilittzar són les que
q es mostrren a continuuació:

CAR
RACTERÍSTIQU
UES DEL FORM
MIGÓ ARMAT ((SEGONS CTE)
ELEME
ENTS CONSTRUCTIUS DE FO
ORMIGÓ ARMA
AT
Fo
onament

Suports
(Comprimits)

Forjats
(Flectats)

Altres

2
25,5

25,5

25,5

25,5

25,5

II -Z-35

-

-

-

-

400
0 / 300

-

-

-

-

Gra
andària màxima de l’àrid (mm)

-

40

30

15/20

25

Tipu
us d’ambient (agressivitat)

I

-

-

-

-

Con
nsistència del fo
ormigó

-

Plàstica
P

Tova

Tova

Tova

Asssentament Con d’Àbrams (cm)

-

3a5

6a9

6a9

6a9

Sisttema de compa
actació

V
Vibrat

-

-

-

-

Nive
ell de Control Previst
P

N
Normal

-

-

-

-

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1
16,66

16,66

16,66

16,66

16,66

CA

Totta l’obra

2

R.C
C. als 28 dies: fck
c (N/mm )
Tipu
us de ciment (R
RC-93)

3

Qua
antitat màx/mín de ciment (kp/m
m)

Coe
eficient de Mino
oració
2

Ressistència de càlccul: fcd (N/mm )
Obsservacions:

2
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CAR
RACTERÍSTIQU
UES DEL L’ACER EN BARRES
S (SEGONS CT
TE):

6
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M
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ELE
EMENTS CONS
STRUCTIUS DE
E FORMIGÓ AR
RMAT

PAR
RÀMETRES:

Tota
a l’obra

Dessignació

B-50
00-S
2

509 ,7

Nive
ell de Control Previst
P

Norm
mal

Coe
eficient de Mino
oració

Co
omprimits

Flectats

Altres
A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-83

Lím
mit Elàstic (N/mm
m)

Fona
ament

1.15
5

2

R. d
de càlcul acer (b
barres): fyd (N/m
mm )

Observacions:

1.15

434.7
78

-

-

1.15

1.15

40
00.00

434.78

1.15
434.78
4

CAR
RACTERÍSTIQU
UES DE L’ACER EN MALLES ELECTROSOL
LDADES

ELE
EMENTS CONS
STRUCTIUS DE
E FORMIGÓ AR
RMAT

PAR
RÀMETRES:

Co
omprimits

Flectats

Altres
A

B--500-T

-

-

-

-

500

-

-

-

-

2

Lím
mit Elàstic (kp/cm
m)
Obsservacions:

Fona
ament

PT

Dessignació

Tota
a l’obra

CAR
RACTERÍSTIQU
UES EXECUCIÓ

ELE
EMENTS CONS
STRUCTIUS DE
E FORMIGÓ AR
RMAT
Tota
a l’obra

A. N
Nivell de Controll previst

Fona
ament

Co
omprimits

Flectats

Altres
A

CA

Norm
mal

B. C
Coeficient de Majoració
M
de les
s accions
dessfavorables
Permanents/Variables

1.5/ 1.6

Obsservacions:

2.3.6.2 A
Acers lamina
ats.

Dintre le
es principals característiques de l’ace r, ens ressallta la Resistè
ència de càlccul:

C
CARACTERÍSTIQUES DE L’AC
CER LAMINA (S
SEGONS CTE)
2

T
Tipus d’acer.

Límit elàsticc (Kp/cm )

Gruix màxim (mm)

S 235

-

-

S 275

2.80
03

40

-

-

S 355
S 450
Mòdul d’elasticitat

Mò
òdul d’elasticitatt transversal

2

E = 2.100.000

Coeficient de
e dilatació

Coeficient de
e

tèrmica (m
m/mC)

Poisson

2

(kg/cm )

(kg/cm )
G = 810.000
8

t = 0’000012

2
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ACERS CONFORMATS
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2.3.6.3 A
Acers conforrmats.

Tota l’obra Comprrimits Flectatts

Acer en
Perfils

Cla
asse i Designa
ació

S275
5

Lím
mit Elàstic (N/m
mm )

239,6
6

Acer en
Plaqu
ues i
Plafo
ons

Cla
asse i Designa
ació

S275
5

-83

2

Lím
mit Elàstic (N/m
mm2)

2.3.6.4 U
Unions entre
e elements.
UNIO
ONS

Comprrimits

Flec
ctats

Tracccionats

aques
Pla
anc
coratge

A-4t

PT

Carg
gols Ordinaris

Placa
ge
ancoratg

239,6
6

Tota l’obra
a

dadures
Sold

Traccionaats

gols Calibrats
Siste
ema
i Carg
Desig
gnació Carg
gols Alta.R.

A-4t

A-10t

Reb
blons

CA

Murs d’obra de fàbrica.
2.3.6.5 M
No hi ha
a murs d’aque
est tipus.

2.3.7

CONDIC
CIONS DE DEFORMABI LITAT.

estructura co
om a estable
e, quan mitjan
nçant el càlccul mecànic elàstic,
e
i amb
b la
S’admettrà la deformabilitat de l’e
combina
ació d’accion
ns més desfa
avorables, le
es deformac
cions obtingu
udes no supperin en cap punt els lím
mits
prescritss.
2.3.7.1 A
Assentamen
nts admissible
es.

Assentam
ments admisssibles dels fo
onaments. D ’acord amb la norma, i en funció ddel tipus de terreny, tipu
us i
característiques de l’’estructura, es
e considera
a acceptable un assentam
ment màxim aadmissible de
d 2’5 cm.

2.3.7.2 L
Límits de defformació.
Límits dee deformació de l’estructurra. El càlcul dde deformaccions és un càlcul
c
d’estatts límits d’utilització amb les
càrregue
es de servei, coeficient de majoració d’accions, i de
d minoració
ó de resistènncies1.
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Formigó armat. Per al
a càlcul de la
as fletxes en els elementts flectats, bigues I forjatss, es tindran en compte tant
t

80

les deformacions insstantànies co
om les diferiides, calcula
ant-se les inè
èrcies equivaalents d’acorrd a allò indicat
en la norrma.

RESUM CÀLCUL

2.3.8

ols.
en plàno
En total les màquines pesen:
ada pesa uns:
La banca

-83

en els valors
s indicats en capítols ante
eriors, i l’estrructura resulltant dels càllculs, es mosstra
En el càlcul es prene

2 x2 =
3252

6.504 Kg.

=

0 Kg.
4.000

TOTA
AL = 10.50
04 Kg

PT

p
de recolzament, surrten a uns 70
00 kg per punt. Càrrega assumible, considerant
c
q
que
Que repartir per 15 punt
a d’un percen
ntatge insignificant respe
ecte a la càrre
ega que pot suportar l’eleement estruc
ctural.
es tracta

CA

estructurral.
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4 PLEC DE CONDICIONS GENERALS.

OBJECTE D’AQUEST PLEC
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4.1

L’objecte d’aquest Plec és l’enumeració de tipus general tècnic de Control i d’Execució a les que s’han
d’ajustar les diverses unitats de l’obra, per a l’execució del Projecte. Aquest Plec es complementa amb les
especificacions tècniques incloses en els plecs específics.

4.2

CONDICIONS GENERALS D’ÍNDOLE LEGAL

emprats.

PT

A continuació es recullen les característiques i condicions que reunirà l’obra i materials principals en aquesta

Un cop adjudicades les obres, el constructor instal·larà en el terreny una caseta d’obra. En aquesta hi haurà
al menys dos departaments independents, destinats a l’oficina i farmaciola. El primer haurà de tenir al

CA

per a una primera cura d’urgència.

El pagament d’impostos o arbitres en general, municipals o d’un altre origen, sobre tancats, enllumenat,
etc... el pagament dels quals ha de fer-se durant el temps d’execució de les obres i per conceptes inherents
a les propis treballs que es realitzen, seran a càrrec del Contractista.
Els documents d’aquest projecte, en el seu conjunt, amb les particularitats que puguin establir-se i les
prescripcions senyalades en el Plec de Condicions Tècnic , així com les Normes Tecnològiques que seran
d’obligat compliment en el seu total contingut, quan no s’oposin a els anteriors, constitueixen un contracte
que determina i regula les obligacions i drets d’ambdues parts contractants, les quals es comprometen a
dirimir les divergències que puguin sorgir fins al seu total compliment, per amigables componedors,
preferentment per l’Enginyer Director, a qui es considerarà com l’única persona tècnica per a les dubtes e
interpretacions del present Plec, o en el seu defecte, l’Enginyer designat per la Delegació del Col·legi Oficial
d’Enginyers de la zona i en l’últim extrem a els tribunals competents, al fur del qual es sotmetran ambdues
parts.
El Contracte es formalitzarà com a document privat o públic a petició de qualsevol de les parts i amb
arranjament a les disposicions vigents. En el Contracte es reflexaran les particularitats que
s’avinguin ambdues parts, completant o modificant tot el senyalat en el present Plec de Condicions, que
quedarà incorporat al Contracte com a document integrant del mateix.
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DELS MATERIALS I ELS SEUS APARTATS, LA SEVA PROCEDÈNCIA

El Contractista te llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li sembli
convenient, sempre que reuneixin les condicions exigides en el contracte, que siguin perfectament
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preparades per a l’objecte a que s’apliquin, i siguin emprats en l’obra conforme a les regles de l’article, a el
preceptuat en el Plec de Condicions i a l’ordenat per l’Enginyer Director.
S’exceptua el cas en que els plecs de condicions particulars disposin d’un origen precís i determinat, en
aquest cas, aquest requisit serà d’indispensable compliment llevat d’una ordre per escrit en contrari de
l’Enginyer Director.

Com a norma general el Contractista es trobarà obligat a presentar el Certificat de Garantia o Document

PT

d’Idoneïtat Tècnica dels diferents materials destinats a l’execució de l’obra.
Tots els materials i, en general, totes les unitats de l’obra que intervinguin en la construcció del present
projecte, han de reunir les condiciones exigides per el Plec de Condicions vàries de la Edificació, format per
el Centre Experimental d’Arquitectura, i més Normativa vigent que han de ser interpretades en qualsevol cas

4.4
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reuneixin les condicions exigides, sense que el Contractista pugui fer cap reclamació.

TERMINI DE COMENÇAMENT I D’EXECUCIÓ

L’adjudicatari haurà de començar les obres dins dels quinze dies consecutius a la data de l’adjudicació
definitiva al seu favor, comunicant l’ofici a la Direcció Tècnica, del dia que es proposa inaugurar els treballs,
qui acusarà rebuda.

Les obres hauran de quedar total i absolutament finalitzades en el termini que es fixi en l’adjudicació a
comptar des d’igual data que en el cas anterior. No es considerarà motiu de demora de les obres la possible
falta de mà de l’obra o dificultats en el lliurament dels materials.

4.5

SANCIONS PER RETRÀS DE LES OBRES

Si el Constructor, excloent els casos de força major, no hagués conclòs perfectament les obres i es
trobessin en Disposició d’immediata utilització o posada en servei, dins del termini previst en l’article
corresponent, la propietat sabent l’opinió de la Direcció Tècnica, podrà reduir de les liquidacions, fiances o
emoluments de totes classes que tingui en el seu poder les quantitats establertes segons les clàusules del
contracte privat entre Propietat i Contracta.
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Si per decisió de la Direcció Tècnica s’introduïssin millores, pressuposts addicionals o reformes, el
Constructor queda obligat a executar-les, amb la baixa corresponent donada en el acte de la adjudicació,

4.7
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sempre que l’augment no sigui superior al 10% del pressupost de l’obra.

TREBALLS DEFECTUOSOS

El Contractista, com es natural, ha d’emprar els materials que compleixin les condicions generals exigides
en el Plec de Condicions Generals i realitzarà tots els treballs contractats d’acord amb l’especificat en
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l’esmentat document, i en els altres en que es recullen en aquest Plec.
Per això i fins que es doni la recepció definitiva del edifici, el Contractista es l’únic responsable de l’execució
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests pugui existir, per la seva execució
defectuosa o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells emplaçats, sense que pugui servir
d’excusa, ni li atorgui cap dret, la circumstància de que per l’Enginyer Director o els seus auxiliars, no se li
l’obra, que sempre es suposa que s’estenen i s’abonen a bona conta. Així mateix serà de la seva

CA

responsabilitat la correcta conservació de les diferents parts de l’obra, un cop executades, fins al seu
lliurament.

Com a conseqüència de l’abans expressat, quant l’Enginyer Director o el seu representant en l’obra
adverteixin vicis o defectes en els treballs efectuats, o que els materials emprats no reuneixin les condicions
perpetuades, ja sigui en el curs d’execució dels treballs o amb aquests finalitzats i abans de verificar-se la
recepció definitiva, es podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord
amb el preceptuat i tot ell a expenses de la Contracta.
En el suposat de que la reparació de l’obra, d’acord amb el projecte, o el seu enderroc, no fos tècnicament
possible, s’actuarà sobre la devaluació econòmica de les unitats en qüestió, en quantia proporcionada a la
importància dels defectes i en relació al grau d’acabat que es pretén pera a la obra.
En cas de reiteració en la execució d’unitats defectuoses, o quant aquestes siguin de gran importància, la
Propietat podrà optar, previ assessoraments de la Direcció Facultativa, per la rescissió de contracte sense
perjudici de les penalitzacions que pugui imposar a la Contracta en concepte d’indemnització.
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Si l’Enginyer Director tingués fundades raons per creure en l’existència de vicis ocults de construcció en les
obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps i abans de la recepció definitiva, las demolicions
que cregui necessàries per a reconèixer els treballs que cregui defectuosos.
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Les despeses de demolició i reconstrucció que s’ocasionin, seran de conta del Contractista, sempre que els
vicis existeixin realment, en cas contrari, correran a càrrec del propietari.

4.9

RECEPCIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES

Una vegada finalitzada la totalitat de les obres, es procedirà a la recepció provisional, per a qual serà
necessària assistència d’un representant de la Propietat, dels Enginyers de les obres i del Contractista o del

PT

seu representant. Del resultat de la recepció s’emetrà un acta per triplicat, firmada per els tres assistents
legals abans indicats.

Si les obres es troben en bon estat i han sigut executades amb arranjament a les condicions establertes, es
any.
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Quant les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l’acta i s’especificaran en la
mateixa els defectes observats, així com les instruccions al Contractista, que la Direcció Tècnica consideri
necessàries per a solucionar els efectes observats, fixant-se un termini per a solucionar-lo, expirant el qual,
s’efectuarà un nou reconeixement en idèntiques condicions, amb la finalitat de procedir de nou a la recepció
provisional de l’obra.

Si el Contractista no hagués complert, es considerarà rescindida la Contracta amb pèrdues de fiança, a no
ser que s’estimi convenient se li concedeix un nou e improrrogable termini.
Serà condició indispensable per a procedir a la recepció provisional el lliurament per part de la Contracta a
la Direcció Facultativa de la totalitat de los plànols d’obra generals i de les instal·lacions realment
executades, així com els seus permisos d’us corresponents.

4.10

MEDICIÓ DEFINITIVA DELS TREBALLS

Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament, per la Direcció de l’obra a la seva medició
general i definitiva, con precisa assistència del Contractista o un representant seu nomenat per el d’ofici.
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donaran per rebudes provisionalment, començant a córrer en l’esmentada data el termini de garantia d’un

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ COBERT,
PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

TERMINI DE GARANTIA

80

4.11

6

PLEC DE CONDICIONS

El termini de garantia de les obres finalitzades serà d’UN ANY, transcorregut el qual s’efectuarà la recepció
definitiva de les mateixes, que, de resoldre’s favorablement, rellevarà al Constructor de tota responsabilitat
de conservació, reforma o reparació.

En cas de trobar-se anomalies o obres defectuoses, la Direcció Tècnica donarà un termini prudencial per a
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que siguin arreglades i si a la expiració del mateix resultés que encara el Constructor no hagués complert el
seu compromís, es rescindirà el contracte, amb pèrdua de la fiança, executant la Propietat les reformes
necessàries amb càrrec a la citada fiança.

4.12

CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT

Les despeses de conservació mentre duri el termini de garantia, comprés entre la recepció parcial i la

PT

definitiva aniran a càrrec del Contractista. En cas de dubte serà jutge imparcial, la Direcció Tècnica de
l’Obra, sense que en contra la seva resolució doni a un ulterior recurs.

4.13

RECEPCIÓ DEFINITIVA

Finalitzat el termini de garantia es procedirà a la recepció definitiva, amb les mateixes formalitats de la

CA

definitivament i quedarà el Contractista rellevat de tota responsabilitat administrativa quedant subsistent la
responsabilitat civil com estableix la Llei.
En cas contrari es procedirà d’idèntica forma que la perpetuada per la recepció provisional, sense que el
Contractista tingui dret a la percepció de cap quantitat en concepte d’ampliació del termini de garantia i
estant obligat a fer-se càrrec de les despeses de conservació fins que l’obra sigui rebuda definitivament.

4.14

DIRECCIÓ D’OBRA

Conjuntament amb l’interpretació tècnica del projecte, que correspon a la Direcció Facultativa, és la seva
missió la direcció i vigilància dels treballs que en les obres es realitzin, i tot amb autoritat tècnica legal
complerta sobre les persones i coses situades en l’obra i en relació amb els treballs que per a l’execució de
les obres, e instal·lacions annexes, es porten a terme, si es considera que adoptar aquesta resolució es útil i
necessària per a el bon funcionament de les obres.
El Contractista no podrà rebre altres ordres relatives a la execució de l’obra, que les que provinguin del
Director d’Obra o de les persones per a ell delegades.
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provisional. Si es trobessin les obres en perfecte estat d’ús i conservació, es donaran per rebudes
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Tota l’obra s’executarà amb un estricte seguiment al projecte que serveix de base a la Contracta, a aquest
Plec de Condicions i a les ordres e instruccions que es dictin per l’Enginyer Director o ajudants delegats. El
ordre dels treballs serà fixat per ells, senyalant-se els terminis prudencials per el bon funcionament de les
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obres.

El Contractista habilitarà per la seva conta els camins, vies d’accés, etc... així com una caseta en l’obra on
figurin en les degudes condicions els documents essencials del projecte, per a poder ser examinats en
qualsevol moment. Igualment romandrà en l’obra sota custodia del Contractista un "llibre d’ordres", per a
quant jutgi convenient la Direcció dictar les que s’hagin d’extendre’s, i firmar-se el "enterrat" de les mateixes
per el Cap d’obra. El fet de que en l’esmentat llibre no figurin redactades les ordres que perceptorament
tenen l’obligació de complir el Contractista, d’acord amb l’establert en el "Plec de Condicions", no suposa

PT

cap eximint ni atenuant per les responsabilitats que siguin inherents al Contractista.
Per la Contracta es facilitarà tots els medis auxiliars que es precisin, i locals per a magatzems adequats,
permetent adquirir els materials dins de les condicions exigides en el lloc i emplaçament en que es
convingui, però reservant-se el propietari, sempre per sí o por intermig dels seus tècnics, el dret de
comprovar que el contractista ha complert els seus compromisos referents al pagament de jornals i

CA

aprovar les liquidacions o recepcions d’obres.

La Direcció Tècnica i amb qualsevol part de l’obra executada que no sigui d’acord amb el present Plec de
Condicions o amb les instruccions donades durant en seu funcionament, podrà ordenar el
seu immediat enderroc o la seva substitució fins a quedar, segons el seu parer, en les degudes condicions,
o alternativament, acceptar l’obra amb la depreciació que es trobi oportuna, en la seva valoració.
Igualment s’obliga a la Contracta a enderrocar aquelles parts en que s’apreciï l’existència dels vicis ocults,
encara que s’haguessin rebut provisionalment.
Son obligacions generals del Contractista les següents:
-

Verificar les operacions de replanteig i anivellació, previ lliurament de les referències per la Direcció
de l’Obra.

-

Firmar les actes de replanteig i recepcions.

-

Presenciar les operacions de medició i liquidacions, fent les observacions que trobin apropiades,
sense perjudici del dret que l’usa per a examinar i comprovar l’esmentada liquidació.

-

Executar quant sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no
estigui expressament estipulat en aquest plec.
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El Contractista no podrà subcontractar l’obra total o parcialment, sense autorització escrita de la

-

80

Direcció, no reconeixent cap altra personalitat que la del Contractista o el seu apoderat.
El Contractista s’obliga a ell mateix, a prendre en el seu càrrec tot el personal necessari a parer de
la Direcció Facultativa.
-

El Contractista no podrà, sense previ avís, i sense consentiment de la Propietat i Direcció

4.16
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Facultativa, cedir ni traspassar els seus drets i obligacions a una altra persona o entitat.

RESPONSABILITATS DE LA CONTRACTA

Son d’exclusiva responsabilitat del Contractista, a més de les expressades les de:
- Tots els accidents que per inexperiència o falta de cura succeeixin a els operaris, tant en la construcció
com en les bastides , tenint d’atendre’s a el disposat en la legislació vigent sobre accidentes de treball y
demés preceptes, relacionats amb la construcció, règim laboral, assegurances, subsidiaris, etc...

PT

- El compliment de els Ordenances i disposicions Municipals en vigor. I en general serà responsable de la
correcta execució de els obres que s’hagin contractat, sense dret a indemnització per el major preu que
puguin costar-li els materials o per maniobres errades que es donin, corrent de la de la seva conta i risc els
perjudicis que pugessin donar-se.

OBRES OCULTES

CA

De tots els treballs i unitats d’obra que tinguin que quedar ocults a la finalització de l’edifici, s’aixecaran els
plànols precisos e indispensables per a que quedin perfectament definits; aquests documents s’extendrà per
triplicat, lliurant-ne un al propietari, un altre l’Enginyer Director i el tercer al Contractista, firmats tots ells per
aquests dos últims. Aquests plànols, que haurien d’anar suficientment acotats, es consideraran documents
indispensables per a efectuar les medicions.

4.18

SEGURETAT E HIGIENE EN EL TREBALL

El Contractista estarà obligat a redactar un projecte complert de Seguretat e Higiene específic per a la
present obra, conformat i que compleixi les disposicions vigents, no eximint-li el incompliment o els defectes
del mateix de las responsabilitats de tot gènere que es derivin.
Durant les tramitacions prèvies i durant la preparació, l’execució i remat dels treballs que estiguin sota
aquesta Direcció Facultativa, seran complertes i respectades al màxim totes les disposicions vigents i
especialment les que es refereixen a la Seguretat e Higiene en el Treball, en la Indústria de la construcció,
el mateix en tot el relacionat amb els intervinents en el tall com amb les persones alienes a l’obra.
En cas d’accidents ocorreguts a els operaris, en el transcurs d’execució dels treballs de l’obra, el
Contractista s’acotarà a el disposat en aquest respecte en la legislació vigent, tornant-se en tot cas , únic
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responsable del seu incompliment i sense que per cap concepte pugui quedar afectada la Propietat ni la

80

Direcció Facultativa, per responsabilitat en cap aspecte.

El Contractista serà responsable de totes els accidents que per inexperiència o descuit es donessin, tant en
la pròpia obra com en les edificacions adjacents. Serà per tant del seu càrrec l’abonament de les
indemnitzacions a qui correspongui i, de totes formes els desperfectes i perjudicis que puguin causar-se en

4.19

ABAST DELS PREUS
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els treballs d’execució de l’obra, quant aquests es donin.

El preu de cada unitat d’obra afecta a obra civil i/o instal·lació, equip, màquina, etc..., abasta:
Totes les despeses d’extracció, aprovisionament, transport, muntatge, proves en buit i càrrega, mostres,
assaigs, control de qualitat, acabat de materials, equips i obres necessaris, així com les ajudes de fusteria,
electricitat, fontaneria i de qualsevol altra índole que siguin precises.

PT

Totes les despeses que efectuï el personal que directa o indirectament intervingui en la seva execució i tots
les despeses relatives a medis auxiliars, ajudes, assegurances, despeses generals, gravàmens fiscals o
d’altra classe e indemnitzacions o abonaments per qualsevol concepte, entès que la unitat d’obra quedarà
de mínima.

No es podrà reclamar, addicionalment a una unitat d’obra, altres en concepte d’elements o treballs previs i/o

4.20
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complementaris, a menys que dites unitats figurin mesures en el pressupost.

RELACIONS VALORADES

Per la Direcció Tècnica de l’Obra es formaran mensualment les relacions valorades dels treballs executats,
contats preferentment "a l’origen". Descomptant de la relació de cada més el total dels mesos anteriors,
s’obtindrà el volum mensual de l’Obra Executada.
El Constructor podrà presenciar la presa de dades per a extendre les esmentades relacions valorades,
disposant d’un termini de sis dies naturals per a formular les reclamacions oportunes; transcorregudes les
quals sense cap objecció, s’hi li reputará total i absolutament conforme amb elles.
Per a el còmput d’aquest termini es prendrà com a data la de la medició valorada corresponent.
Aquestes relacions valorades, per el que a la Propietat i Direcció Facultativa es refereix, només tindran
caràcter provisional, sense abastar acceptació definitiva ni aprovació absoluta.

4.21

OBRA QUE TÉ DRET A PERCEBRE EL CONSTRUCTOR

El Constructor té dret a percebre l’import a Preu de Pressupost o Contradictoris, en el seu cas, de totes les
unitats que realment executi, siguin inferiors, iguals o superiors a les consignades en el Projecte exceptuant
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pacte en contrari sempre que responguin a aquest o l’hagin sigut expressament ordenades per escrit per la

4.22

80

Direcció Tècnica, segons ha quedat establert en l’article corresponent.

PAGAMENT DE LES OBRES

El pagament de les obres es verificarà per la Propietat contra certificació aprovada, expedida per la Direcció

-83

Facultativa d’elles.

Els pagaments demanats de liquidacions tindran el caràcter d’avançades "a bona conta", es dir, que son
absolutament independents de la liquidació final i definitiva de les obres, quedant doncs subjectes a
rectificació, verificació o anul·lació si procedeixin.

En cap cas exceptuant el de rescissió, quant així convinguin a la Propietat, serà a tenir en consideració, a
efectes de liquidació, els materials acopiats a peu d’obra ni qualsevol altres elements auxiliars que en ella
estiguin intervenint.

PT

Seran de càrrec del Constructor totes les despeses de tot ordre que s’originen a l’Administració, a la
Direcció Tècnica o a els seus Delegats per a la presa de dades i redacció de les medicions u operacions
necessàries per a abonar total o parcialment les obres.
Finalitzades les obres es procedirà a fer la liquidació general que constarà de las medicions i valoracions de

CA

Un cop avaluades les condicions anteriorment mencionades i tenint en compte totes les condicions
tècniques ja exigides en la relació de normatives i reglaments vigents, el present plec d e condicions es veu
suficient per marcar les característiques de la instal·lació i del caràcter del projecte que ens ocupa.
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4.23.1 NORMES TÈCNIQUES GENERALS.

Els equips, materials, sistemes i execució del muntatge, hauran d'ajustar-se a les normes oficials estatals o
locals d'obligat compliment.

En aquells casos en que no hi hagi la Direcció Tècnica no especifiqui el contrari, l'Empresa Instal·ladora
Adjudicatària haurà d'ajustar-se a la normativa DIN.

Si durant el període transcorregut entre la firma del contracte i la Recepció Provisional de la Instal·lació,

PT

fossin dictades normes o recomanacions oficials noves, modificades o complementades les existents,
l'empresa Instal·ladora queda obligada a l’adequació de la Instal·lació per al compliment de les mateixes,
comunicant-ho a la Direcció Tècnica.

S’haurà de tenir particularment en compte els següents reglaments, normatives i recomanacions:
Sanitària (Normes IT.IC).

CA

- Normes Tecnològiques del Ministeri de la Vivenda.
- Reglament de Recipients a Pressió.
- Ordenança General d'Higiene i Seguretat en el Treball.

4.23.2 EQUIPS DE PRODUCCIÓ D'ESCALFOR.
Els equips de producció d'escalfor hauran d’ésser d'un model homologat pel ministeri d’Indústria i Energia, a
més d'acomplir els reglaments enunciats anteriorment.
Tots els cremadors portaran plaques d’identificació amb les dades:
- Nom del fabricant, marca, model i tipus.
- Tipus de combustibles.
- Valors límits del consum horari.
- Potència nominal pel consum esmentat.
- Pressió d’alimentari del combustible.
- Potència elèctrica i tensió d’alimentació.
- Pes en funcionament.
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El rendiment de l'equip no podrà ser inferior al 95% de l'assenyalat en la placa d’identificació i el consum
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d'energia no podrà ser superior al 105% de l'indicat en les condicions de màxima càrrega.
Les informacions a donar per l'Empresa Instal·ladora a la Propietat, sobre consum d'energia i eficiència
energètica dels equips, hauran de ser concrets i amplis dintre dels límits recomanats per a l'equip i a les

4.23.3 DISTRIBUCIÓ D'AIRE.
CONDUCTES

-83

diferents carregues parcials que el sistema de regulació permeti.

Estaran realitzats pels materials especificats en l'estat d'amidaments per a que no propaguin el foc, ni
desprenguin gasos tòxics en cas d'incendi. Han de tenir la suficient resistència per a suportar els esforços
deguts al seu pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que

PT

pugin produir-se en la fase de proves.

Les superfícies internes seran llises i no contaminaran l'aire que circula per elles. Suportaran sense
deformar-se ni deteriorar-se 250 ºC de temperatura.
Les corbes seran d'una relació Radi/Amplada de 1,25 com a mínim i les transformacions tindran angles no
superiors a 30 graus.

CA

de sostenir un 300/00 del seu pes amb accessoris.
ESTESA DE CONDUCTES

S’ajustarà a lo indicat en els plànols cuidant el correcte paral·lelisme d'arestes entre sí i amb l'estructura dels
locals on transcorreixin.

Els preus unitaris es referiran a superfície exterior del conducte, incloent les unions a aparells, suports,
reforços i tots aquells elements per a un correcte muntatge, encara que no s'hagin especificat en l'estat
d'amidaments.
Un cop realitzada tota la xarxa, no han de registrar-se pèrdues d'aire superiors a un 3% del cabal previst,
abans del seu segellament definitiu.
CONSTRUCCIÓ DE CONDUCTES
Quan els conductes siguin d’acer galvanitzat de secció rectangular, es conservaran els següents gruixos:
Dimensió costat major (mm)

Gruix mínim

____________________________________________________
Fins a 500

0,6 mm

De 501 a 800

0,8 mm
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1
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De 1201 a 2000
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Superior a 2000

1,5 mm

En els cons de transformació immediats a la boca d’impulsió dels ventiladors, el gruix s’augmentarà en un
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grau al corresponent de la taula precedent.

Quan els conductes siguin d’acer galvanitzat de secció circular es conservaran els següents gruixos:
Diàmetre (mm)

Gruix mínim

______________________________________________________
0,6 mm
0,7 mm

De DN 451 fins 1000

1

De DN 1001 fins 1800

1,2 mm

Superior a 1800

1,5 mm

PASSAMURS

mm

CA

En els passos de forjats, envans o qualsevol element constructiu, es col·locaran passamurs d’acer
galvanitzat, de dimensions per a contenir entre el conducte i el passamur material plàstic de 25 mm de gruix
i una densitat de 80 Kg/cm2.

Es disposarà a cada costat del pas, floró i tapajuntes, preferentment del mateix material que el del conducte.
NIVELL SONOR I VIBRACIONS
En les condicions de treball, no s'apreciaran vibracions ni oscil·lacions de les cares dels conductes.
El nivell sonor no sobrepassarà els nivells exigits en les Normes IT.IC.
SORTIDES I ENTRADES D'AIRE
Els difusors i reixetes d'impulsió seran de material inoxidable i es donaran les següents dades:
- Dimensió i abast del dard d'aire.
- Cabal d'aire.
- Velocitat mitjana a la sortida.
- Nivell de soroll, mesurat en dBA a la sortida.
- Nivell d'inducció i relació de temperatures: Atl/Ato, essent:
Atl: diferència màxima entre la temperatura del dard i la del local.
Ato: diferència entre la temperatura de l'aire impulsat i la del local.
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De DN 201 fins 450
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Fins DN 200
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- Temperatura màxima de treball sense deformacions.

Les preses d'aire exterior o extracció seran d'un material inoxidable i dissenyades per impedir l'entrada
d'aigua de pluja.

La seva construcció serà robusta i les seves peces, com els difusors i reixes d'impulsió i aspiració d'aire, no

-83

entraran en vibració ni produiran un nivell sonor superior a l'exigit en les normes IT.IC.

4.23.4 CANALITZACIONS DE LÍQUID.

Estaran realitzades pels materials especificats en l'estat d'amidaments.
Si són metàl·liques, s'evitarà en tot el seu recorregut, corrents galvàniques.

PT

Per a la realització de corbes, bifurcacions i canvis de direcció, s’utilitzaran peces corbes (no colzes) de les
mateixes característiques que les especificades respecte a les canonades.
Només es permetrà el doblegament de canonades per a diàmetres inferiors a 25 mm (DN) i prèvia

CA

Les suspensions seran galvanitzades mitjançant platines, vareta roscada i pont lliscant.
En els punts on sigui necessari, es col·locaran suspensions autotensats que permetin la lliure dilatació i
dilatadors fins i tot quan no estiguin inclosos en l'estat d'amidaments.
Les càrregues mínimes que suportaran els elements d'anclatge són els següents:
Diàmetre (mm)

Càrrega mínima (Kp)

______________________________________________________
DN >=80

500

DN

90

850

DN

100

850

DN

150

850

DN

200

1300

DN

250

1800

DN

300

2350

DN

350

300

DN

400

3000

DN >=450

4000

ESTESA DE CANONADES
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S'ajustarà a lo indicat en els plànols cuidant el correcte paral·lelisme entre sí i amb l'estructura dels locals on

80

transcorrin.

En les alineacions rectes, les derivacions seran inferiors al 2/000 i els pendents s'executaran, perquè no hi
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hagi en cap punt bosses d'aire, amb una inclinació no inferior al 0,2% en els trams horitzontals.

Abans de la seva connexió a aparells es realitzarà una prova a una pressió de 10 Kg/cm2 durant 24 hores, i
l'acceptació serà firmada per la Direcció Tècnica.

La separació entre canonades o paraments, amb el seu aïllament si ús necessari, no serà inferior a 3 cm. El

PASSAMURS

PT

circuit de canonada estarà identificat en tota la seva extensió amb els colors normalitzats DIN.

En els passos de forjaments, envans o qualsevol element constructiu, es disposaran maneguets protectors
que deixin espai lliure voltant la canonada o d'aquesta amb el seu aïllament, havent-se d'omplir l'esmentat
espai amb matèria plàstica i tapats els finals amb rosetó.

CA

Només s'autoritzaran canalitzacions enterrades o encastades, quan l'estudi del terreny asseguri la seva no
agressivitat, o es previngui la corresponent protecció aprovada per la Direcció Tècnica.
VÀLVULES

Totes les vàlvules seran fàcilment accessibles i no s’instal·laran els seus brots per sota el pla horitzontal de
l'eix de la canonada.

Tots els elements de producció tèrmica i unitats terminals estaran connexionats a la xarxa de canonades
mitjançant vàlvules, per a poder ser reparats sense necessitat de buidar tota la instal·lació.
La pèrdua de càrrega de les vàlvules, completament obertes, amb un cabal igual al de la canonada d'igual
diàmetre, seleccionat per a una pèrdua de càrrega màxima no serà superior als valors indicats a
continuació:
Tipus de vàlvula

Pèrdua de càrrega en m.c.a.

________________________________________________________
Comporta, esfera o papallona

1

Seient

5

Retenció

10
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BOMBES DE CIRCULACIÓ
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En instal·lacions amb potència de bombeig superior a 5 kW s’instal·laran dues bombes en paral·lel, una de
respecte, o bé es deixarà l'espai suficient per a la segona bomba.
Abans i després de cada bomba, es muntarà un hidròmetre.

El conjunt motor-bomba serà fàcilment desmuntable, estarà alienat amb respecte a la canonada i subjecte a

-83

aquesta mitjançant connexions elàstiques, a excepció les del tipus accelerador.
No existirà aigua de goteig, ni elements en moviment que siguin perillosos per al visitant.

4.23.5 AÏLLAMENT TÈRMIC

Els aparells, equips i conduccions hauran de quedar aïllats d'acord amb les exigències de caràcter mínim

PT

que s'indiquen.

INSTAL·LACIONS AMB FLUIDS CALENTS

a) Conduccions que discorren per locals no calefactats:
adjunta:

CA

Diàmetre en mm

Temp. fluid en ºC
40 a 65 66 a 100

________________________________________________________
Fins a 32

20

20

De 33 a 50

20

30

De 51 a 80

30

30

De 81 a 125

30

40

Superior a 125

30

40

b) Conduccions que discorren per l'exterior:
El gruix serà l'indicat en la taula anterior incrementat en 10 mm.
c) Generadors de calor, acumuladors i bescanviadors de calor:
Quan la superfície de pèrdues sigui superior a 2 m2, el gruix serà com a mínim de 50 mm. Per a superfícies
menors de 2 m2, el gruix mínim serà de 30 mm.
INSTAL·LACIONS AMB FLUIDS FREDS
a) Conduccions que discorren per locals (incloses vàlvules, filtres, etc.):
Per a una conductivitat tèrmica igual a l'anterior, el gruix serà com a mínim l'indicat en la taula adjunta:
Diàmetre en mm

Temp. fluid en ºC
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Per a una conductivitat tèrmica de 0,04 W/m ºC a 20 ºC el gruix serà com a mínim l'indicat en la taula
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major de 10

30

De 33 a 50

40

De 51 a 80

40

De 81 a 125

50

Superior a 125

50

20

20

30

20

30

30

40

30

40

30
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Fins 32

80

________________________________________________________

El gruix haurà de ser superior a l'indicat en taula si no s'eviten condensacions superficials.
b) Conduccions que discorren per l'exterior:

El gruix serà l'indicat en la taula anterior incrementat en 20 mm.
c) Evaporadors, acumuladors i bescanviadors de calor:

PT

Quan la superfície sigui superior a 2 m2, el gruix mínim serà de 50 mm. Per a superfícies menors de 2 m2,
el gruix mínim serà de 30 mm.
MATERIALS

El material d’aïllament no contindrà substàncies que ajudin la formació de microorganismes en ell. No
despendrà olors ni patirà deformacions com a conseqüència de temperatura o condensació.

CA

material incombustible.
COL·LOCACIÓ

Abans de la seva col·locació s’haurà d'haver tret de la superfície que s'ha d’aïllar, tota matèria estranya i
quan sigui d'acer, es disposaran com a mínim dues capes de pintura antioxidant i capa bituminosa.
Quan el gruix de l’aïllament exigit, requereixi varies capes d'aquest, es procurarà que les juntes no
coincideixin.

En les conduccions i equips situats a la intempèrie l'acabament serà impermeable i inalterable.
Totes les peces del material aïllant no presentaran defectes o expoliacions.
En les vàlvules, brides i accessoris que s'hagin d’aïllar, s'executaran casquets desmuntables proveïts de
tancament de palanca, per al seu senzill desmuntatge.

4.23.6 ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL.
TERMÒSTATS AMBIENT
L'escala de temperatura estarà compresa al menys entre 10 i 30 ºC, portarà marcades les divisions
corresponents als graus i es marcarà la xifra al menys cada 5 graus.
L'error màxim obtingut en laboratori, entre la temperatura real i la marcada, serà com a màxim de 0,5 ºC.
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Serà compatible amb la superfície a que ha d’ésser aplicat, sense provocar corrosió i estarà constituït per
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El diferencial estàtic no serà superior a 1,5 ºC.

El termòstat resistirà, sense modificacions de característiques, 10000 cicles d'obertura i tancament, a la
màxima càrrega prevista per al circuit menat pel termòstat.
SONDES DE TEMPERATURA
valor de la resistència a 22 ¼C.

-83

El temps de resposta al passar de 18 ºC a 22 ºC ha de ser al menys de: 10 minuts, per a arribar al 67% del
Per a sondes exteriors el temps emprat serà de: 30 minuts i per a sondes d’immersió de: 5 minuts.
Els materials de la sonda no patiran deformacions o corrosions en l'ambient en que estarà situada.
CENTRALS DE REGULACIÓ

PT

La posta a punt d'aquests tipus d'aparells es realitzarà per un tècnic especialitzat de l'empresa distribuïdora,
reconeguda pel fabricant.

VÀLVULES MOTORITZADES

Les vàlvules estaran construïdes amb materials inalterables pel fluid circulant.

CA

GENERALITATS

La recepció de la instal·lació té com objecte comprovar que aquesta compleix les Prescripcions Tècniques,
així com realitzar una posta en marxa correcta i comprovar mitjançant assaigs, les prestacions de
confortabilitat, exigències d'ús racional de l'energia, contaminació ambiental, seguretat i qualitat exigides.
PROVES ESPECIFIQUES

A més de les proves realitzades al llarg de l'execució, en especial dels trams de conduccions de fluids que
resten ocults, l’instal·lador realitzarà les següents proves en presència de la Direcció Facultativa.
A. EQUIPS FRIGORÍFICS O CENTRALS TÈRMIQUES.
Es determinaran les eficiències energètiques en condicions de treball, o bé, un certificat de proves si l'equip
ha estat muntat a fàbrica. En les calderes es comprovaran: consums de combustible, temperatures, CO2 i
índex de Bacarach de fums, % CO i pèrdues d'escalfor a les xemeneies.
B. MOTORS ELÈCTRICS.
Es comprovarà el funcionament de cadascun motor i els consums, prenent nota d'aquests.
C. CLIMATITZADORS.
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Es realitzaran mesuraments termohigrométrics i de pressions en climatitzadors, ventiloconvectors,
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evaporadors, bescanviadors, etc.
D. SEGURETAT I CONTROL.

E. CIRCUITS HIDRÀULICS.

-83

Es comprovaran els tarats dels elements de seguretat i el correcte funcionament dels elements de control.

A més de les proves d'estanqueitat amb el fluid a temperatura de règim, es realitzaran proves de lliure
dilatació a temperatures extremes.
F. DISTRIBUCIÓ D'AIRE.

Es verificaran velocitats d'aire en conductes, sortides i entrades d'aire i les residuals a l'ambient, i tanmateix,

PT

el nivell acústic de l'equip i en la zona ocupada, prenent nota dels resultats.
G. ESTACIONS TERMOHIGROMETRIQUES.

Es comprovaran les condicions interiors en règim d'estiu o hivern, a temperatura exterior de projecte durant
la Recepció Provisional, i es realitzarà una segona comprovació, en el regim invers a l'anterior.

CA

Abans de realitzar l'acte de Recepció Provisional l’instal·lador presentarà la següent documentació:
1. Resultats de les Proves Específiques esmentades.
2. Manual d'Instruccions de FUNCIONAMENT i de MANTENIMENT.
3. Llibre de Manteniment, preceptiu a les instal·lacions d'una potència tèrmica superior a 100 kW.
4. Plànols 'as built' en paper vegetal i tres copies, i informació dels equips instal·lats.
5. Esquema de principi de la instal·lació en impressió indeleble, emmarcat per a la seva col·locació a la sala
de màquines.
GARANTIA
Durant el període de garantia, no menor a un any des de la data de la Recepció Provisional, l’instal·lador
efectuarà les reparacions pertinents sense càrrec econòmic a excepció de les que es derivin d'un mal ús de
l'equip.
Després de l'acte de la recepció provisional, la responsabilitat de la conducció i manteniment de la
instal·lació es transmet a la propietat, sense perjudici de les responsabilitats de garantia que obliguin a
l’instal·lador.
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PLEC DE CONDICIONS INSTAL·LACIONS VENTILACIÓ.
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4.24.1 NORMES TÈCNIQUES GENERALS.

Els equips, materials, sistemes i execució del muntatge hauran d’ajustar-se a les normes oficials estatals o
locals d’obligat compliment.

En aquelles ocasions en que no hi hagi contradicció amb la normativa oficial i mentres la Direcció Tècnica
no especifiqui el contrari, l’Empresa Instal·ladora adjudicatària haurà d’ajustar-se a la normativa DIN.

PT

Si durant el període transcorregut des de la signatura del contracte i la Recepció Provisional de instal·lació
fossin dictades normes o recomanacions oficials noves, modificades o complimentades les existents,
l’Empresa Instal·ladora estarà obligada a l’adequació de instal·lació per el compliment de les mateixes,
comunicant-lo a la Direcció Tècnica.

CA

- Reglament i Instruccions Tècniques de les Instal·lacions de Climatització, Calefacció i Aigua Calenta
Sanitària (Normes IT.IC), ordre 1618/1980.
- Normes Tecnològiques de l’Edificació (N.T.E.).
- Reglament Electrotécnic de Baixa Tensió.
- Ordenança General de Higiene i Seguretat en el Treball, ordre de 17-3-71.
- Norma Bàsica de l’Edificació NBE-CA-81 sobre condicions acústiques, ordre 9-12-75.

4.24.2 MÒDULS DE VENTILACIÓ.
L’envolvent estarà realitzada en planxa d’acer galvanitzat, aïllada interiorment amb pannell de fibra
insonoritzant.
El sistema constructiu permetrà un fàcil accés als seus components interns i així mateix, facilitat de pas en
el cas de canvi d’algun d’ells.
Quant el mòdul es tingui que instal·lar a l’exterior es protegirà, desprès de l’acció de pintura fosfatant, amb
dues capes de pintura epoxí de dos components.
El grup ventilador-motor estarà muntat sobre suports elàstics d’una durabilitat documentada de 10 anys,
com a mínim, i aquests esmentats elements estaran equilibrats estàtica i dinàmicament.
Novembre 2018
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Haurà de tenir-se particularment en compte els següents reglaments, normatives i recomanacions:
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Les entrades o sortides d’aire estaran protegides amb reixa electrosoldada d’un gruix de 1,5 mm i una
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separació mínima de 15 mm i marc de perfil tanmateix galvanitzat.

El nivell acústic del mòdul en funcionament no serà superior a 55 dBA a 1 m de distància.

4.24.3 DISTRIBUCIÓ D’AIRE.
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CONDUCTES

Estaran realitzats pels materials especificats en l'estat d'amidaments per a que no propaguin el foc, ni
desprenguin gasos tòxics en cas d'incendi. Han de tenir la suficient resistència per a suportar els esforços
deguts al seu pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que
pugin produir-se en la fase de proves.

Les superfícies internes seran llises i no contaminaran l'aire que circula per elles. Suportaran sense

PT

deformar-se ni deteriorar-se 250 ºC de temperatura.

Les corbes seran d'una relació Radi/Amplada de 1,25 com a mínim i les transformacions tindran angles no
superiors a 30 graus.

CA

de sostenir un 300/00 del seu pes amb accessoris.
ESTESA DE CONDUCTES

Estaran realitzats pels materials especificats en l'estat d'amidaments per a que no propaguin el foc, ni
desprenguin gasos tòxics en cas d'incendi. Han de tenir la suficient resistència per a suportar els esforços
deguts al seu pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que
pugin produir-se en la fase de proves.
Les superfícies internes seran llises i no contaminaran l'aire que circula per elles. Suportaran sense
deformar-se ni deteriorar-se 250 ºC de temperatura.
Les corbes seran d'una relació Radi/Amplada de 1,25 com a mínim i les transformacions tindran angles no
superiors a 30 graus.
Estaran suspesos del sostre amb suports de perfil metàl·lic i vareta roscada totalment galvanitzats, capaços
de sostenir un 300/00 del seu pes amb accessoris.
CONSTRUCCIÓ DE CONDUCTES
Quan els conductes siguin d’acer galvanitzat de secció rectangular, es conservaran els següents gruixos:
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Dimensió costat major (mm)

Gruix mínim

80

____________________________________________________
Fins a 500

0,6 mm

De 501 a 800

0,8 mm

De 801 a 1200

1

De 1201 a 2000

mm

1,2 mm

1,5 mm

-83

Superior a 2000

En els cons de transformació immediats a la boca d’impulsió dels ventiladors, el gruix s’augmentarà en un
grau al corresponent de la taula precedent.

Diàmetre (mm)

PT

Quan els conductes siguin d’acer galvanitzat de secció circular es conservaran els següents gruixos:
Gruix mínim

______________________________________________________
De DN 201 fins 450

0,6 mm
0,7 mm
1

mm

De DN 1001 fins 1800

1,2 mm

Superior a 1800

1,5 mm

CA

De DN 451 fins 1000

PASSAMURS

En els passos de forjats, envans o qualsevol element constructiu, es col·locaran passamurs d’acer
galvanitzat, de dimensions per a contenir entre el conducte i el passamur material plàstic de 25 mm de gruix
i una densitat de 80 Kg/cm2.

Es disposarà a cada costat del pas, floró i tapajuntes, preferentment del mateix material que el del conducte.
NIVELL SONOR I VIBRACIONS
En les condicions de treball, no s'apreciaran vibracions ni oscil·lacions de les cares dels conductes.
El nivell sonor no sobrepassarà els nivells exigits en les Normes IT.IC.
SORTIDES I ENTRADES D'AIRE
Els difusors i reixetes d'impulsió seran de material inoxidable i es donaran les següents dades:
- Dimensió i abast del dard d'aire.
- Cabal d'aire.
- Velocitat mitjana a la sortida.
- Nivell de soroll, mesurat en dBA a la sortida.
- Nivell d'inducció i relació de temperatures: Atl/Ato, essent:
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Atl: diferència màxima entre la temperatura del dard i la del local.

80

Ato: diferencia entre la temperatura de l'aire impulsat i la del local.
- Temperatura màxima de treball sense deformacions.

Les preses d'aire exterior o extracció seran d'un material inoxidable i dissenyades per impedir l'entrada

-83

d'aigua de pluja.

La seva construcció serà robusta i les seves peces, com els difusors i reixes d'impulsió i aspiració d'aire, no
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entraran en vibració ni produiran un nivell sonor superior a l'exigit en les normes IT.IC.
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PLEC DE CONDICIONS INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA.
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4.25.1 GENERALITATS.

Les canonades seran instal·lades de forma ordenada, utilitzant sempre que sigui possible, tres eixos
perpendiculars entre si i paral·lels als elements estructurals de l’edifici, excepte els pendents que hagin de
donar-se a les canonades.

Les canonades s’instal·laran com més a prop millor dels paraments, deixant únicament l’espai suficient per
a manipular l’aïllament tèrmic, si existeix, i vàlvules, purgardors, etc.
La distància mínima entre canonades i elements estructurals o d«altres serà de 5 cm.
elèctriques.

PT

Les canonades, qualsevol que sigui el fluid que transportin, correran sempre per sota de les canalitzacions

4.25.2 CANONADES D’AIGUA SANITÀRIA.

CA

Les connexions d’equips i aparells a xarxes de canonades es faran sempre de manera que la canonada no
transmeti cap esforç mecànic a l’equip, degut al pes propi, ni l’equip a la canonada, degut a vibracions.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables mitjançant acoblaments per brides o rosques, a fi de
facilitar l’accés a l’equip en cas de substitució o reparació. Els elements accessoris de l’equip, com vàlvules
d’intercepció, vàlvules de regulació, instruments de mesura i control, maniguets amortiguadors de
vibracions, etc., hauran instal·lar-se abans de la part desmuntable de la unió cap a la xarxa de distribució.
Les connexions de canonades a equips o aparells es faran per brides per a diàmetres iguals o superiors a
DN 65; s’admet la unió per rosca per a diàmetres menors o iguals a DN 50.
4.25.2.2 Corbat de Canonades.
El cintrat de les canonades, en fred o calent, es recomanable per ser més econòmic, fàcil instal·lar, reduït el
nombre d’unions i disminuir les pèrdues per fricció. Les corbes poden fer-se corrugades per a conferir major
flexibilitat.
Quan una corba hagi estat efectuada per cintrat, no es presentaran deformacions de cap mena, ni reducció
de la secció transversal.
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Les corbes es realitzaran per cintrat dels tubs, en fred fins DN 50 i en calent per a diàmetres superiors, o bé
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utilitzant peces especials.

El radi de corbatura serà el més gran possible, depenent de l’espai disponible. L’ús de colzes a 90 graus
serà permès solament quan l’espai disponible no deixi una altra alternativa.

-83

En els tubs d’acer soldat el cintrat es farà de forma que la soldadura longitudinal resti sempre en
correspondència de la fibra neutre de la corba.
4.25.2.3 Pendents.

La col·locació de la xarxa de distribució del fluid es farà sempre de manera que s’eviti la formació de bosses

PT

d’aire.

Els trams horitzontals tindran sempre un pendent mínim del 0,2 %,cap al purgador més proper (0,5% en cas
de circulació natural) aquest pendent es mantindrà en fred i calent.
Quan, degut a les característiques de l’obra, s’hagi de reduir el pendent, s’utilitzarà el diàmetre de canonada

CA

El pendent serà ascendent cap al purgador més proper i/o cap el vas d’expansió, quan aquest sigui de tipus
obert, i preferiblement en el sentit de circulació del fluid.
4.25.2.4 Dilatacions.

Les dilatacions que pateixen les canonades al variar la temperatura del fluid han de compensar-se a fi
d’evitar trencaments en els punts més dèbils, que són les unions entre canonades i amb els aparells, on
acostumen a concentrar-se els esforços de dilatació i contracció.
D’acord amb el traçat de canonades s’aprofitaran els freqüents canvis de direcció amb corba de llarg radi,
per a que la xarxa de canonades sigui flexible i pugui suportar els canvis de longitud.
Tot i així, a les esteses de canonades de gran longitud, horitzontals o verticals, s’haurà de compensar els
moviments de la canonada mitjançant dilatadors axials.
Els dilatadors hauran de situar-se sempre entre dos punts fixes i hauran de ser calculats de tal manera que
puguin absorbir la dilatació deguda a la màxima variació de temperatura previsible.
L’esforç que es genera a les fibres del material de la canonada no podrà ser superior a 80 N/mm2.

Novembre 2018

Pàg.-26

de 58

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 28. 11. 2018 amb el número T-83806

immediatament superior.

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ COBERT,
PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

6

PLEC DE CONDICIONS

Els suports entre els punts fixats hauran de permetre el lliure moviment de la canonada, bé perquè aquesta
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pugui córrer sobre el suport mitjançant un patí, bé per la flexibilitat del mateix suport.
Si el dilatador es apte per absorbir solament esforços en sentit axial, als dos costats del mateix hauran
d’instal·lar-se soports-guía.

Els dilatadors seran del tipus de manxa o lira i estaran fabricats amb el mateix material que la canonada.

-83

Els compensadors de manxa tindran els extrems d’acer al carboni preparats per a soldar a la canonada per
a diàmetres fins DN 50 inclosos: per a diàmetres superiors, les connexions es faran mitjançant brides d’acer,
de pressió nominal adequada a la pressió de treball del sistema de distribució.
4.25.2.5 Purgues.

L’eliminació d’aire en els circuits s’obtindrà de forma diferent segons el tipus de circuit.

PT

Als circuits de tipus obert, com els de distribució d’aigua freda o calenta, per a usos sanitaris o circuits de
torre de refrigeració, les canonades tindran un lleuger pendent, de l’ordre del 0,2%, cap a les "obertures" del
circuit (aixecaria i torre), de tal manera que l’aire es vegi afavorit a la seva tendència a desplaçar-se cap a
les parts superiors del circuit i, ajudada també pel moviment de l’aigua, vingui eliminada automàticament.
A tots els punts alts haurà de col·locar-se un purgador que, de forma manual o automàtica, que elimini l’aire
que s’acumuli.

CA

pressió d’exercici del sistema.

Els purgadors hauran de ser accessibles i, excepte quan estiguin instal·lats sobre certes unitats terminals, la
sortida de la barreja aire-aigua haurà de conduir-se a un lloc visible. Sobre la línia de purga s’instal·larà una
clau d’esfera DN1 15.

Totes les xarxes de distribució d’aigua hauran de poder-se buidar total i parcialment.
La connexió entre el punt de buidat i el desguàs quedarà de forma que el pas d’aigua resti perfectament
visible.
4.25.2.6 Cops d’Ariet.
Per a prevenir els efectes de cops d’ariet provocats per la ràpida obertura o tancament d’elements com
vàlvules de retenció instal·lades en impulsió de bombes i, en circuits d’aigua sanitària, d’aixetes, hauran
d’instal·lar-se elements amortidors en els punts propers a les causes que els provoquen.
En circuits d’aigua per a usos sanitaris, el dispositiu es col·locarà al final de les columnes o de ramals
importants.
En els circuits en els que el cop d’ariet pugui ser provocat per vàlvules de clapetes i, en circuits de
dimensions superiors a 200 mm, substituir les vàlvules de retenció per vàlvules de papallona motoritzades
amb acció tot-res.
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Quan s’utilitzin purgadors automàtics, aquests seran de tipus de flotador de DN 15, adequats per a la
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4.25.2.7 Alimentació de Xarxes Tancades.
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El circuit d’alimentació de les xarxes tancades de distribució disposaran al menys d’una vàlvula de retenció i
dues d’intercepció, abans i després de la de retenció del tipus d’esfera.

El diàmetre de la canonada d’alimentació d’aigua estarà d’acord amb el que prescriu la norma.

4.25.2.8 Proteccions.
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L’alimentació d’aigua al sistema podrà realitzar-se a través del vas d’expansió.

Tots els elements metàl·lics que no estiguin degudament protegits contra la oxidació pel fabricant, com
canonades, suports i accessoris d’acer negre, seran recoberts per dues mans de pintura antioxidant a base
de resines sintètiques acríliques multipigmentades amb mini de plom, cromats de cinc i òxids de ferro.
La primera mà es donarà del muntatge de l’element metàl·lic, prèvia una acurada neteja i successiu assecat
de la superfície a protegir.
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La segona mà es donarà amb l’element metàl·lic col·locat al lloc definitiu d’emplaçament, fent servir una
pintura de color netament diferent de la primera.
4.25.2.9 Suports.

- Els recolzaments de les canonades seran en general suficientment ferms per a que el pes propi de les

CA

sobre equips i aparells als que estiguin unides.

- La subjecció es farà preferentment a les parts centrals dels tubs, deixant lliures zones de possible
moviment com les corbes. Quan hagin d’evitar-se desplaçaments transversals o girs en punts com unions o
en correspondència de compensadors axials de dilatació, el suport serà dissenyat com element de guia
dotat de seient lliscant.

- Les grapes i armelles seran de forma tal que permetin un desmuntatge fàcil dels tubs, exigint-se la
utilització de material elàstic entre l’element de subjecció i canonada.
- Existirà al menys un suport entre cada dues unions de canonades i, amb preferència, es col·locaran
aquests al costat de cada unió.
- S’evitarà ancorar la canonada a parets amb gruix inferior a 8 cm, en el cas que fos precís, l’ancoratge
s’efectuarà mitjançant tacs de fusta o plaques metàl·liques.
- Els sopors de la canalitzacions verticals subjectaran la canonada en tot el seu contorn; seran
desmuntables per a permetre, després d«estar encorats, col·locar i treure la canonada. Les canonades
verticals seran suportades a nivell de cada pis.
- Els suports hauran de ser de material resistent a la corrosió o estar protegits contra la mateixa.
- La canonada estarà enconrada de manera que els moviments siguin absorbits pels compensadors de
dilatació i per la pròpia flexibilitat del traçat. Els encoratges seran suficientment ferms per a resistir qualsevol
empenta normal.
- Quan una canonada creui una junta de dilatació de l’edifici haurà d’instal.lar-se un element elàstic que
permeti que els dos eixos de la canonada, abans i després de la junta, puguin situar-se en plànols diferents.
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- Els col·lectors es suportaran degudament sobre una paret o el terra i, en cap cas, descansaran sobre
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generadors o d’altres aparells.

- Queda prohibit el soldat de la canonada als suports o elements de subjecció, encara quan es tracti d’un
punt fixa.

- Els suports es construiran amb perfils normalitzats i la seva subjecció es realitzarà amb varilles roscades

-83

d'acer cadmiat, forçament fixades a l’estructura de l'edifici.

4.25.3 CANONADES DE DESGUASSOS.

- Els tubs de polipropilé emprats en desguassos tindran un gruix mínim de 3,2 mm i la seva superfície serà
llisa i de color uniforme.

- Les unions es realitzaran prèvia una acurada neteja de la superfície que haurà d’entrar en contacte i amb
el material per a soldadura en fred recomanat pel fabricant.
rebaves.

PT

- Els talls de les canonades s’efectuaran segons un plànol perpendicular a l’eix del tub, netejant-lo de
- El tub es col·locarà sobre superfícies llises, exentes de materials punxents (enderrocs, etc.); els suports de
canonades penjades no tindran una separació major de 80 cm.
- Els canvis de sentit de diàmetre, així com les unions, es realitzaran utilitzant les adequades peces
- No es permetrà la instal·lació de tubs en contacte amb canonades que transportin un fluid calent.

CA

- La unió a les vàlvules de desguàs dels aparells es realitzarà mitjançant peces especials.
- Els baixants es montaran perfectament a plom, tolerant-se desviacions no superiors a 2 graus.
- La subjecció dels tubs es farà mitjançant armelles, a raó d’una per tub i per planta, fixades fermement al
forjat o al parament, permetent, al mateix temps, la lliure dilatació del tub.
- S'haurà de tenir cura particularment de la instal·lació de peces especials que permetin la lliure dilatació de
material, sobre tot quan es tracti de materials plàstics.
- Les unions es realitzaran utilitzant peces especials i seguint les instruccions del fabricant en tot el que fa
referència al líquid netejador i la cola d’enganxar.

4.25.3.1 PROVES HIDROSTÀTIQUES.
- GENERALITATS
Totes les xarxes de distribució d’aigua per a usos sanitaris, d’evacuació d’aigües fecals i pluvials, de
circulació de fluids i d’aigua contraincendis, etc., han de ser provades hidrostàticament abans de restar
ocultes per obres de ram de paleta o pel material aïllant, a fi de provar la seva estanqueitat.
Les proves podran fer-se, si així ho requereix la planificació de l’obra, subdividint la xarxa en parts.
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Les proves requereixen, inevitablement, l’obturament dels extrems de la xarxa, quan no estiguin instal·lades
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les unitats terminals. Aquests taps hauran d’instal·lar-se en el decurs del muntatge de la xarxa, de tal
manera que serveixin al mateix temps per evitar l’entrada de matèries estranyes.
Abans de la realització de les proves d’estanqueitat, la xarxa s’haurà netejat, omplint-la i buidant-la el
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nombre de vegades que sigui necessari, utilitzant, eventualment, productes detergents.
Per a les proves de xarxes amb aigua a pressió, les passes previstes a seguir per tal d’efectuar l’assaig
d’estanquitat són les següents:

- S’omple la instal·lació eliminant totes les bosses d’aire que puguin haver-se format.
- Es pressuritza l’aigua de la xarxa amb una bomba de mà (serà difícil assolir la

PT

xarxa conté aire).

pressió de prova si la

- Es comprova la pressió assolida amb un manómetre de pressió, d’adequada escala, degudament calibrat i
comprovat.

- Es tanca l’escomesa d’aigua procedent de la bomba amb una vàlvula d’esfera.

CA

- XARXES D’AIGUA SANITÀRIA

Com a prova preliminar, es pressuritzarà la xarxa, sense aixeteria i amb els extrems tapats, fins assolir una
pressió de prova igual a 1,5 vegades la pressió de servei, amb un mínim de 10 bar. La pressió haurà de
mantenir-se durant 24 hores sense acusar una pèrdua superior al 5%. Es a dir: la pressió al final de les 24
hores haurà de ser igual o superior a 0,95 vegades la pressió de prova.
- La prova final es farà sobre la xarxa en el seu conjunt, amb aixeteria, bombes, valvuleria, dipòsit
hidroneumàtic, etc., montants.

- S’assolirà una pressió igual a 1,2 vegades la pressió d’exercici, amb un mínim de 6 bar. La pressió al final
d’un període de temps de 12 hores no podrà descendir per sota de 0,95 vegades la pressió de prova.
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La pressió hidrostàtica assolida haurà de mesurar-se en el punt més baix de la xarxa.
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4.26

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BT.

4.26.1 NORMATIVA.
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La instal·lació elèctrica comprèn, el subministrament elèctric en baixa tensió, l’enllumenat i la distribució de
força. Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents:

A més a més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les generals,
especificades als següents documents:

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/ 2002).
del 1954).

PT

- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de maig
-Normes UNE declarades d’obligat acompliment.
- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”.

Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així com la

CA

aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra.
El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del
Tècnic Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions.

4.26.2 PERMISOS, LLICÈNCIES I DICTÀMENS.
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posta
en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i de
visat del Projecte Elèctric de baixa tensió, pel Col·legi Professional corresponent.
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació Prèvia
del Projecte i l’Autorització de Posta en Servei, per part de la Delegació Provincial d’Indústria.

4.26.3 DOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L’ INICI DE LES OBRES ELÈCTRIQUES.
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació el Contractista presentarà al Tècnic
Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, etc. dels materials que s’han d’utilitzar a
l’obra.
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Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent:
- Equips.

Certificats i plànols amb totes les característiques (mides, tipus, potència, característiques, etc.), que figurin

- Lluminàries.

-83

en aquest plec de Condicions, Plànols i altra documentació d’aquest Projecte.

Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen la lluminària.
Corbes fotomètriques
- Llums.

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux

- Cables.

PT

lluminós.

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant.
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra.

CA

Direcció de l’Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest
Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats.
Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel
Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l’Obra
podrà manar retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta.
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin
expressament en aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per
l’Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el vist-i-plau del Director de l’Obra.
Amb l’oferta:

4.26.4 CONDICIONS DELS MATERIALS.
Tubs, canalitzacions de cables soterrats.
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Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la
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Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles, de Clorur de Polivinil. Estancs i estables fins una

80

temperatura de seixanta graus centrigraus (60ºC). Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un
grau de protecció set (7), contra damnatges mecànics.
- Encreuaments i paral·lelismes entre serveis.
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Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments
entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà,
creuament i zones amb elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els trams singulars
on determinats serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitat de
creuament amb altres xarxes. Distàncies mínimes d’encreuament i paral·lelisme Baixa Tensió

Gas
Aigua
B.T.
A.T.
Telèfon

0,20

Aigua

0,20

0,20

Gas

0,25

0,25

B.T.

0,25

0,25

A.T.

0,20

Telèfon

0,20

A façanes

0,40

0,20 en tubs

CA

Telèfon

PARAL·LELISME
(Distàncies mínimes en m)

ENCREUAMENT I PARAL·LELISME
(distàncies mínimes en m)

A.T.
B.T.

Altres serveis

0,25
0,20
0,30

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica i la
canonada o cables de la instal·lació aliena.
Aigua

ENCREUAMENT
(distàncies mínimes en
m)

PARAL·LELISME
(distàncies mínimes en
m)

0,10

0,25
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ENCREUAMENTS
(Distàncies mínimes en m)
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4.26.5 CONNEXIÓ A TERRA.

80

S’instal·laran les piques de terra necessàries. Aquestes seran de 2 m de longitud i de 14 mm de diàmetre.
Unint totes les piques es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure nu de trenta cinc
mil·límetres quadrats (35 mm2.) de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, i a cinquanta

-83

centímetres (0,05 m.) de profunditat, com a mínim.

Totes les unions es faran amb soldadura al.luminotèrmica d’alta temperatura de fusió. No hi haurà cap unió
entremig de dos punts de llum.

A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte.
S’utilitzaran interruptors diferencials la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor obtingut de la

PT

resistència a terra de les masses.

S’instal·larà una caixa normalitzada de connexió, desconnexió i mesura del terra.

4.26.6 QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ.

CA

comandament dels diferents receptors.
SERRALLERIA METÀL·LICA.

Els quadres seran de xapa d’acer perfectament llisa i plana, de gruix acord amb les dimensions i
característiques del quadre, i encavallada de reforç interior. Seran autoportants. També s’admeten els
quadre plàstics IP-40, i grau de protecció 5.
El conjunt de la cabina haurà de tenir la rigidesa necessària per a suportar sense riscos els esforços
accidentals que es poden produir en el transport, instal·lació d’obra i els esforços deguts a curtcircuits durant
el seu funcionament.
Hauran de ser accessibles per davant o pel darrera, o per tots dos costats, segons s’especifiqui en cada
cas.
Els quadres tindran una adequada protecció contra la penetració de la pols i, a tal efecte, les portes i
obertures tindran juntes de neopré.
Els equips que integren el quadre restaran muntats sobre suports convenients. Tots els aparells fràgils
seran muntats sobre suports elàstics adequats.
BASE DE FIXACIÓ.
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Es defineix com a centre de maniobra el conjunt d’instal·lacions que fan falta per a la correcta maniobra i
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Consistirà en una estructura adequada per a ser ancorada al terra, amb els seus perns de fixació

80

corresponents.

La base de fixació i els perns d’ancoratge seran subministrats amb el quadre, per separadament, de manera
que puguin ser instal·lats abans que el mateix quadre.
TRACTAMENT DE LA XAPA.
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Les parts metàl·liques del quadre seran sotmeses a un procés normal de desengreixat i fosfatat, realitzantse l«acabat amb una capa de pintura antioxidant i una altra d’esmalt sintètic, sacat a l’estufa, i el seu color
serà definit en el seu moment oportú. Tots els cargols, perns, femelles i arandelles d’acer estaran cadmiats,
galvanitzats, o en tot cas, tractats de manera que estiguin protegits de la corrosió.
En el cas de que l«ambient en el que treballi el quadre tingui característiques especials d’agressivitat, la

PT

xapa serà sotmesa a tractaments acords amb la circumstància.
EMBARRATS GENERALS.

Els suports de barres i els separadors de les mateixes es faran amb un material aïllant no higroscòpic, d’alta
conductivitat, tibat en fred, i seran dimensionats per al servei continu i de curtcircuit que s«indiquin a les
dades base.

Les unions de les barres es faran mitjançant de cargols d’acer d’alta resistència, amb femelles, arandelles i

Les barres principals, unions, cargols, suports, etc. hauran d’estar dimensionats i subjectes de manera que
suportin els efectes dinàmics del valor de cresta de la intensitat de curtcircuit. La capacitat tèrmica dels
quadres hauran de ser suficient com per a que suportin el pas de la intensitat eficaç de curtcircuit durant un
segon sense que es produeixi cap dany als equips.
En els quadres de molta longitud, el fabricant haurà de preveure, d’acord amb la seva experiència, les juntes
d’expansió necessàries de manera que no produeixin esforços en els suports de les barres.
La seqüència de les fases de les barres serà R.S.T. amb la fase S en el mig i la fase R en les següents
posicions, mirant el quadre de front:
Les barres hauran d’estar pintades de la manera següent:
1) Fase R- Verd
2) Fase S- Groc
3) Fase T- Marró
4) terra- Negre
BARRA DE TERRA.
S’instal·larà una barra de terra horitzontal de coure al llarg del quadre per a realitzar la posta a terra de totes
les parts sense tensió dels equips, l’estructura metàl·lica del quadre, l’encavallada del cable o del conductor
de terra. Aquesta barra portarà un terminal a cada extrem l’objecte de poder connectar-la a dos punts de la
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demés dispositius que impedeixin l’afluixament de les mateixes.
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xarxa general de terra. La secció d’aquesta barra anirà en funció de la intensitat de curtcircuit de la

80

instal·lació en el quadre.

Les portes del quadre han de portar una connexió flexible a terra, no havent-se de realitzar únicament a
través de les frontisses.
ENLLUMENAT INTERIOR DEL QUADRE.
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Per a quadres de longitud superior als tres metres i de profunditat superior al mig metre, es col·locaran en el
seu interior diversos punts de llum a base de regleta amb tub fluorescent. El nombre de punts de llum serà
d’una regleta de 18 W. per cada dos.

CONNEXIONATS.

PT

La connexió entre embarrats i equips es podrà efectuar:

a) mitjançant platina de coure, de secció adequada i pintada en els colors anteriorment especificats.
b) mitjançant cable aïllat amb PVC, per a una tensió de servei de 1.000 V per a equips d’intensitat inferior a
250 A.

CA

tensió de servei 750 V. La seva secció mínima serà de 1,5 mm2 pels circuits de comandament, protecció i
mesura de tensió, i de 2,5 mm2 pels circuits de mesura de corrent.
El cablejat haurà de realitzar-se fins les regletes terminals i connectors en fàbrica. Cap tipus de cablejat
haurà de deixar-se pendent per a ser acabat en obra.
No es podrà utilitzar un terminal a compressió per a efectuar la connexió de diferents circuits de diferents
equips. La mateixa norma té aplicació en tot allò que fa referència a els borns.
CINTES AÏLLANTS.

No s’admetrà l’ús de cintes tèxtils. Les cintes de PVC seran autoextingibles, no propagadores de la flama.
CANALETES.
Seran destinades a allotjar els cables de connexions. Seran de tipus ranurat.
MARCADORS.
Els cables de potencia quedaran referenciats mitjançant collarets d’alumini.
Els cables de connexions de circuits de comandament, protecció i mesura estaran referenciats amb
numeracions imperdibles i resistents al pas del temps.
Total la numeració estarà reflexada en el seu corresponent esquema el qual quedarà incorporat a una
carpeta metàl·lica pensada a tal efecte.
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En el front del quadre es col·locarà el corresponent sinòptic per facilitar les maniobres del quadre. Aquest
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sinòptic es construirà mitjançant làmina de plàstic de gruix normalitzat.
BORNS.

Tots els circuits de sortida del quadre acabaran a la seva born corresponent, les quals es procurarà que
estiguin en una mateixa regleta. Estaran situats en un lloc fàcilment accessible.
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Les borns seran de melamina fins intensitats de 100 A i d’esteatita a partir de l’esmentat amperatge. Les
borns s’escolliran segons normes dictades pel fabricant.

Per circuits d’alta intensitat s’ha de preveure des del corresponent interruptor unes platines de coure
acabades en pales de connexió adequades al nombre i secció dels cables que li seran connectats.
Aquestes pales estaran a la mateixa alçada que la regleta de borns previstes pels restants casos. Si la
connexió s’efectués a conductes de barres blindades, la connexió entre aquestes i les pales de l’interruptor

FIXACIONS.

PT

(construïdes segons s’ha descrit) s’efectuarà mitjançant connexions flexibles.

Tots els equips instal·lats quedaran fixats als seus corresponents suports mitjançant cargol, femella,
arandella i demés dispositius que impedeixin l’afluixament dels mateixos, seguint totes les instruccions del
fabricant dels mateixos.

CA

Quan els conductors (petits conductors de connexionat) no vagin per canaleta, s«uniran mitjançant cintes en
hèlice.

PILOTS DE SENYALITZACIÓ.

Seran de lampareta de neó, fàcilment canviables i portaran anell reflector.
El codi de colors a utilitzar ús el següent:
- Vermell: Indica que l’interruptor està tancat.
- Verd: Indica que l’interruptor està obert.
- Groc: Indica que l’interruptor s’ha disparat per avaria en el circuit alimentat.
Els diàmetres exteriors dels pilots estaran compresos entre 25 i 35 mm.

4.26.7 APARALLATGE I EQUIPS.
INTERRUPTORS.
Entre aquestos s’han de distingir els següents tipus i característiques:
a) Automàtics:
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Podran ser fixes o desendollables, segons s’especifiqui. Es faran servir principalment per a la protecció de la

80

baixa tensió dels transformadors i per a la protecció de circuits de distribució d’alta potencia.
A les proteccions de baixa tensió dels trafos es preveuran tetrapolars: els restants seran tripolars, fora
contraindicació.

Seran de tall i de tancament d’acord amb el que s’especifiqui a la petició d’oferta.

-83

Disposaran com a mínim de dos contactes auxiliars. Excepte que s’especifiqui el contrari, aniran equipats
amb bobina de dispar a emissió de corrent i amb relés tèrmics i magnètics ajustables. Els interruptors de
protecció de transformadors estaran equipats amb bobina de mínima tensió.
Els interruptors seran capaços d«efectuar com a mínim tres cicles complerts per hora, espaiats no més de
quinze minuts entre sí.

PT

Els interruptors tindran senyalització mecànica amb indicació "Obert-tancat", i lluminosa per medi de pilots.
b) Normals d’alta capacitat i ruptura:

Les sortides del quadre que no requereixin interruptor automàtic portaran incorporat un interruptor de tall en
càrrega.

En projecte s’especificarà que sortides poden equipar-se d’aquesta manera.

CA

S’instal·laran sempre que la tensió sigui l’adequada. Seran de tipus tras quadre.
En projecte s’especificarà que sortides poden equipar-se d’aquesta manera.
d) Rotatiu de paquet:

Es farà servir exclusivament en circuits de maniobra i de mesura. El seu muntatge s’efectuarà encastant en
el front del quadre.
CONTACTORS.

Estan destinats principalment a l’arrancada de motors, si bé poden fer-se servir per a seccionar línies.
Hauran de tenir bobina encapçalada, contactes de plata i tenir gran facilitat per al canvi de contactes.
Hauran de suportar tres milions de maniobres sense presentar desperfectes apreciables.
RELES.
Entre aquestos s«han de distingir tres funcions diferents:
a) Protecció de línies: Generalment van incorporats als interruptors, si bé aquesta protecció es pot resoldre
a base de relés indirectes.
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PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ COBERT,
PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

6

PLEC DE CONDICIONS

b) De maniobra: Son relés endollables de diferent tipus, segons necessitats, i estan destinats a la

80

interconnexió entre els diferents equips de control. Es disposarà dispositius de contactes de prova per tal de
permetre la verificació i el calibrat dels relés sense soldar el cablejat.

La porta o tapa dels relés no podrà tancar-se amb els relés en posició de prova.
Els relés que ho requereixin disposaran de dispositius d’indicació de l’operació dels mateixos. Aquests
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dispositius seran clarament visibles des del front del quadre, sense necessitat de treure la tapa del relé.
c) Protecció de motors: Son relés de dispar tèrmic diferencial, i s’escolliran segons taules del fabricant i
potencia dels motors.

Hauran de disparar per tèrmic en cas de fallida de fase, i disposaran de contacte auxiliar per a connectar el
pilot que indiqui el dispar.

Quan els relés de protecció de línies siguin indirectes, això com en el cas dels relés de maniobra, es

PT

montaran a la part superior dels plafons, en porta independent de la dels interruptors. Tots els aparells de
control hauran de portar dispositius de seguretat per tal d’evitar dispars accidentals. Les alimentacions a
circuits de control i maniobra estaran protegides per interruptors automàtics bipolars de tipus caixa motllada,
equipats amb un contacte auxiliar normalment tancat que actuarà sobre un senyal en cas de dispar.
NOTA: El motor de la bomba principal contraincendis no portarà protecció tèrmica.

CA

Els instal·lats en capçalera de circuits, que tinguin aigües sota el seu emplaçament o altres proteccions
d’aquest tipus, disposaran de protecció diferencial amb regulació d’intensitat i de temps de resposta.
Els instal·lats en finals de circuit o que no tinguin proteccions similars, com aigües sota el punt del seu
emplaçament, podran ser d’intensitat de resposta fixa i de dispar instantani.
TRANSFORMADORS D’INTENSITAT.
Seran de tipus sec, encapsulats en resines epoxy o similar.
Els terminals primaris i secundaris seran marcats de forma indeleble. Seran capaços de suportar els efectes
tèrmics produïts pel pas del corrent màxim de curtcircuit durant un segon, i els esforços dinàmics
corresponents al seu valor de pic. Els valors mínims acceptables per la intensitat tèrmica i dinàmica seran
100 In y 250 In, respectivament. La intensitat secundaria per mesura i protecció serà de 5 A.
Hauran de tenir suficient precisió en cas de sobrecàrrega i de curtcircuit com per garantitzar l’operació
correcta dels relés i la selectivitat del sistema de proteccions, cas d’haver estat previstos sistemes de
protecció a base de relés indirectes. Per a mida, el factor de saturació dels transformadors d’intensitat serà:
Fs < 5.
La classe de precisió serà:
- Classe 0,5 per equips comptadors d’energia.
- Classe 1 per a mesura general.
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- Classe 3 per a protecció.
APARELLS DE MESURA.

Aquest apartat compren els voltímetres, amperímetres, fasímetres i freqüencímetres. Seran de tipus
encastat, preferentment de forma quadrada, amb escala de 90 ºC i en caixa de 90 x 90 mm.
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S’instal·laran els següents aparells de mesura, per a quadres de més de 65 KW:
- Un voltímetre amb el seu commutador en cada línia d’escomesa i en cada joc de barres.
- Un amperímetre amb el seu commutador a les escomeses i en cada una de les cel·les de sortida. Seran
del tipus ferrodinàmic i amb cargol per ajustar l’escala a zero, classe de precisió 1,5.
TALLACIRCUITS.

PT

Els cartutxos tallacircuits fusibles portaran marcada l«intensitat, tensió de treball (gT, gF, aM) i la capacitat
de ruptura dels que siguin A.P.R. Aquests aniran col·locats sobre material aïllant i incombustible.
Estaran protegits de forma que no puguin projectar el material fos i pugui efectuar-se el recanvi sota tensió
de ser necessari sense cap perill. Hauran de resistir durant una hora una intensitat igual a 1,3 In per
seccions de conductors d«intensitat igual a 1,3 In per a seccions inferiors. Això mateix, es fondran en menys
de mitja hora amb una intensitat igual a 1,6 In per a seccions superiors de conductors de 10 mm2, i 1,4 In

4.26.8 LLUMINÀRIES.

Les Lluminàries seran les descrites en el projecte, interiors, interiors estanques, exteriors i d’emergència.
INTERIORS.

- Les Estanques seran IP-65.

- Els difusor seran de policarbonat.
- Els florescents seran del tipus T-26 o bé compactes TC-D de llum dia.
EXTERIORS.
- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie.
- Tindrà un tractament de protecció que garanteixi la conservació òptimes.
- El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) mícres.
- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable.
- Les característiques fotomètriques de les Lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al projecte.
Les mides de les Lluminàries no seran mai inferiors a les que figuren als plànols.
- La instal·lació elèctrica interior de les Lluminàries es realitzarà amb materials resistents a les altres
temperatures i els portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76.
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per a seccions inferiors.
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EMERGÈNCIES.
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Seran autònomes i fluorescents, de 300 a 45 lúmens, en funció de la superfície a cobrir, i d’una hora
d’autonomia.

4.26.9 EQUIPS.
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MÀQUINES ROOF TOP amb macatge CEE..

4.26.10 LÍNIES DE BAIXA TENSIÓ.

Recorreguts.

El recorregut de les safates i dels tubs s’indicarà prèviament en el terreny i es sotmetrà a l’aprovació de la

PT

Direcció Facultativa abans de procedir a la fixació definitiva.

La instal·lació en rases s’adaptarà a allò especificat en els plànols constructius.
A la instal·lació de superfície, les safates i tubs seran suportats per ferramentes adequades fixades
preferentment a les omegues embegudes en jàsseres i/o corretges. En cas de no existir aquestes es
subjectarien amb claus de cap roscat fixats amb càrrega impulsora, prèvia autorització expressa i concreta
de la Direcció Facultativa. Els tubs es subjectaran amb abraçadora galvanitzada. La distància entre suports

Derivacions.

No s’admetrà cap derivació sense la seva caixa corresponent. Únicament es permetran regletes de borns
sense caixa a l’interior d’aparells d’enllumenat quan la secció no passi de 2,5 mm2, i el nombre de
conductors a connectar sigui de dos, sent un d’ells el neutre ( és a dir, sempre que no existeixi la possibilitat
de tenir 380 V). En conseqüència, no s’admetrà la distribució de fases en una mateixa lluminària.
Instal·lació encastada.
Abans de l’obertura de les zones es marcarà exteriorment el recorregut dels tubs per a que sigui d’aprovació
per la Direcció Facultativa, qui establirà normes precises per al traçat.
Col·locació dels tubs encastats.
Els tubs aniran en contacte amb el rajola o fàbrica de forjat. Les alineacions seran fetes amb cura per a que
els registres quedin a la mateixa alçada. Es cuidarà de que l’aigua no pugui quedar allotjada a les bosses
formades pels mateixos tubs i de manera que no trobi sortida als registres i caixes. La subjecció dels tubs
abans dels enlluïts podran fer-se amb guix. No enlluirà la regata completa fins que no hagi donat
l’autorització la Direcció Facultativa.
Registre encastats.
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contigus no serà major en cap cas a un metre.
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Les caixes de registre han de quedar rasants amb l’ enlluït o amb el forjat dels murs.
Col·locació d’endolls i interruptors.

Es obligació del contractista assenyalar els punts de llum de manera que s’identifiqui la seva situació exacta.
Anàlogament, es marcarà la situació de les caixes, endolls i interruptors d«acord els plànols o indicacions de
la Direcció Facultativa. En els grups d’interruptors es faran coincidir aquests a la mateixa línia horitzontal o
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vertical.

L’alçada de muntatge dels mecanismes serà la següent:
- Interruptors i commutadors a 0,80 m del terra acabat.
- Polsadors de crida a 0,80 m del terra acabat.
- Endolls normals a 0,80 m. del terra acabat.

PT

- Endolls per a lavabos a 1,60 m del terra acabat.

Totes les caixes del mecanisme es col·locaran de forma que s’asseguri la verticalitat final. La separació dels
interruptors als marcs de les portes serà de 0,10 m a menys que no es disposi d’aquest espai.
Col·locació de fils i cables.

CA

completament seques. Les cares acabades dels tubs per les que s’accedeixi cable elèctric
per unir-lo a la caixa corresponent es taparan mitjançant aglomerat de manera que solament permeti el pas
del cable i quedi garantitzada l’estanquitat de l’interior del tub.
A la coberta, i de manera que no s’esborri, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions de
cables.

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta de PVC, Tensió
nominal mil volts (1.000 V.) designació UNE VV 0,6/1 KV. i de secció mínima de dos amb cinc mil·límetres
quadrats (2,5 mm.2). Els cables de distribució en b./.t. seran d’alumini amb aïllament de Polietilè Reticular
(PRC), coberta de Policlorur de Vinili (PVC), i designació UNE RV 0,6/1 KV.
Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el que indiquen
les Normes UNE 21.011, 21.012, 21.014, 21.015, 21.042, 21.064 i proposta UNE 21.019.
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores.
Encreuament de canonades i de murs.
Quan sigui inevitable que els conductors elèctrics creuin canonades de qualsevol classe, es disposarà
aïllament supletori, discorrent la conducció elèctrica per damunt de les canonades.
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No es col·locaran els cables fins que no s’hagi col·locat el tub i les unions entre trams de tubs estiguin
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Corbat de tubs.
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S’admetrà el corbat per escalfament en tubs de rosca màxima Pg-13. En els demés diàmetres s’escolliran
preferentment colzes prefabricats. De no poder-se utilitzar aquests, no s’admetrà cap corba que presenti
doblecs.
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4.26.11 MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES.
Cables.

Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, transport,
carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines corresponents.
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats.

PT

Conduccions per a canalitzacions de baixa tensió.

El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s’assenyalen
als plànols corresponents.

Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit als
necessaris per a passar els cables (o quan s’escaigui les canaletes prefabricades).

CA

Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el
llit i protecció de formigó; així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels materials
sobrants.

També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat.
Es mesurarà per metre lineal (ml.).
Punt de llum.
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de lluminària tancada completa, llum, cables de
connexionat a la lluminària, posta a terra, de tot al conjunt, els elements de fixació i altres elements
necessaris per al seu correcte funcionament.
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada.
Mecanismes.
Es defineix com a mecanismes, als interruptors, comutadors, endolls, etc, amb la connexió de cables, posta
a terra, els elements de fixació i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament.
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada.
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Centre i quadres de maniobra.

S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta
maniobra de control, protecció i mesurament de les instal·lacions.

Aquesta unitat inclou principalment quadres plàstics, comptadors, interruptors diferencials i magnetotèrmics,
quadre de baixa tensió, etc.
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fusibles, armaris, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d’escomesa fins el

Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per partida alçada a justificar (PA)

4.26.12 PROVES.

PT

acabada i en servei.

Les proves, inspeccions, i garanties necessàries i relacionades amb la instal·lació de baixa tensió,
s’especifiquen a continuació:
4.26.12.1 Introducció.

CA

corresponen exactament als específics aprovats posteriorment.
Es podrà inclòs exigir el descobrir tubs encastats o treure conductors ja introduïts en els tubs per efectuar la
comprovació. Al final de l’obra, amb independència de les proves que poguí efectuar el personal tècnic de la
Delegació d’Indústria, es portaran a fi les comprovacions que es detallen a continuació.
4.26.12.2 Inspeccions.

Durant el muntatge s’efectuaran tot tipus de comprovacions que es considerin oportunes per assegurar que
els materials instal·lats corresponen als especificats o aprovats posteriorment, podent-se exigir el
desencintat o desembornament de qualsevol element per la seva comprovació.
La inspecció no eximeix en absolut al fabricant de la seva responsabilitat o garantia.
4.26.12.3 Garanties.
El fabricant garantitzarà els quadres en tots els seus aspectes durant un any d’operació, d’acord amb les
condicions de servei de disseny.
En cas d’avaria coberta per la garantia, el fabricant podrà optar per una de les següents alternatives:
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Durant el muntatge s’efectuaran tot tipus de comprovacions per assegurar que els materials instal·lats
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a) Retornar el material a fàbrica per ser reparat. El fabricant pagarà totes les despeses de transports i

80

reparació i subministrarà o reemplaçarà el material en les condicions inicials de lliurament.
b) Efectuar la reparació a l’obra o on estigui el material defectuós. El fabricant pagarà al comprador totes les
despeses d’aquesta reparació.

que les peces originals.
4.26.12.4 Proves d’aïllament.
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c) En qualsevol cas escollit (a,b,c) la reparació o les peces reparades tornaran a tenir la mateixa garantia

Amb el MEGGER i a la tensió mínima de 500 V, s’haurà de aconseguir que en tots el trams de las línies la
resistència d’aïllament entre conductors no sigui inferior a 10 Mega Ohm. Entre conductors de terra, el

PT

resultat haurà de ser igual.

4.26.12.5 Comprovació de circuits i fases.

Es comprovarà que s’hagin seguit els colors de codi especificats en el capítol corresponent. Es
desconnectaran dues fases i es correspondran als circuits indicats en plànols, i el color dels conductors

CA

4.26.12.6 Comprovació de les proteccions.

Tots els interruptors automàtics es comprovaran provocant el seu dispar per curtcircuit i sobreintensitat.
S’haurà de facilitar els dispositius adequats per aquestes proves sense que es faci malbé la instal·lació.
Tots els guardamotors hauran de comprovar-se per assegurar que els relés de protecció corresponguin a
les intensitats dels motors a protegir.
4.26.12.7 Comprovació de la resistència de terres.
Totes les terres es comprovaran amb el mesurador de terra adequat. La resistència óhmica no haurà de ser
superior a la indicada a les especificacions. Al final de les proves s’haurà de lliurar un certificat amb
aquestes amidaments.
4.26.12.8 Prova de funcionament.
Es comprovarà el bon funcionament de tots els punts de llum, endolls, sistemes, motors, etc. de forma que
satisfaci les condicions del projecte.
- Després d’haver completat les proves i abans de posar el sistema en operació, la xarxa de distribució
d’aigua haurà de reomplir-se a la seva totalitat amb una solució que contingui al menys 50 parts per milió de
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haurà de coincidir amb el previst a totes les caixes, embarrats, plafons, etc.
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clor lliure. Es sotmet el sistema a una pressió de 4 bar i durant 6 hores, com a mínim, s’aniran obrint totes
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les aixetes, una per una, per a que el clor actuí en tots els ramals de la xarxa.
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PLEC ESTRUCTURES D’ACER.
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4.27.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces
compostes. S'han considerat els elements següents:
- Pilars
- Elements d'ancoratge
- Biguetes
- Llindes
- Traves
- Encavallades
- Corretges

PT

- Bigues

CA

S'han considerat els tipus de perfils següents:

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0,
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR,
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o
S355J2H, segons EAE 2011, UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H,
segons EAE 2011, UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE 2011,
UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col•locació següents:
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- Col•locació amb soldadura
- Col•locació amb cargols

- Col•locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats

- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos

-83

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Col•locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i nivellació definitius

- Execució de les unions, en el seu cas

PT

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense
autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col•locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.

CA

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus
d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del
muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es
dedueixi clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i
identificats adequadament.

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el
contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col•locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del
zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col•locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols
provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d'edificació: Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de l'EAE.
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.
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PILARS:
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Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota del
nivell del formigó.

L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment,
beurades especials o formigó fi.
de qualsevol material contaminant.
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Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert.
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o
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formigó fi

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu
fabricant.

COL•LOCACIÓ AMB CARGOLS:

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE

CA

seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2
de l'EAE.

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les
xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de
recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col•locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen
han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap
del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col•locades de la forma
següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
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- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
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- Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm
- Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm
- Diàmetre dels forats:

- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE
76.2 de l'EAE
- Posició dels forats:

-83

- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article

- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE
COL•LOCACIÓ AMB SOLDADURA:

PT

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material
d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser:

CA

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.

4.27.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la
DF abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de
taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i
procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge
experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.
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.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb
el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat
estructural en tot moment.
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PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ COBERT,
PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

6

PLEC DE CONDICIONS

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues

80

provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç
del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin
l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.

-83

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui
deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues
provisionals de muntatge.

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després

PT

completar el cargolament.

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada,
anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el
muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de

CA

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar
l'aigua de forma permanent.

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre
àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de
protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV
1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de
l'UNE-ENV 1090-4.
COL•LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que
proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat
10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria
civil.
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És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més

80

peces.

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos
forats i posterior oxitall.

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques
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particulars.

S'han de col•locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces
armades i el contacte íntim de les peces d'unió.

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del
muntatge.

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al

PT

"collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament
començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha
indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de
collat.

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al

CA

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics.
Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no
s'hagi inspeccionat la unió.

COL•LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
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- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
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- Per arc de connectors

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure,
com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament,
seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de

-83

les peces necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front
l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de
les soldadures.

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNEEN 287-1.

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el

PT

tipus d'operació que supervisen.

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés
de soldadura i que estan lliures de fissures.

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la
qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de
condensacions.
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adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al
soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals
estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les
peces.

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les
soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona
tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en
cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i
d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat
10.3.4 del DB-SE A i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i
l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de
la zona a soldar.
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Els components a soldar han d'estar correctament col•locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius
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Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.

4.27.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS
D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:
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kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.

PT

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.27.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Acero DB-SE-A.

CA

edificación.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

4.27.5 CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel
constructor, tant per als productes com per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
-Acreditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat
reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de
soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.
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La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla

80

de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes,
per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.
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Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de
taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de
ser aprovada per la DF.

l'obra.

PT

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.

CA

-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral•lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats
al taller, i la documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta serà aprovada per la DF, i com
a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
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-Situació dels eixos de simetria.
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-L'ordre de cada operació.

80

-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:

-83

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes
necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.

PT

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada
per la DF.

UNIONS CARGOLADES:

CA

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl•lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada
metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta
definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció
visual realitzada i dels anàlisis anteriors.
UNIONS CARGOLADES:
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.
CONTROL

D'EXECUCIÓ.

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
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Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
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Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en
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obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es
troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les
unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.
UNIONS SOLDADES:

-83

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no
destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o

PT

ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

CA

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb
anterioritat.

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la
longitud de les soldadures en angle. Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures
a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a topar. Els criteris d'acceptació de les soldadures es
basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
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Es controlaran tots els cordons de soldadura.
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UNIONS CARGOLADES:

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements
secundaris com rigiditzadors.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

-83

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PT

UNIONS SOLDADES:

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.

Tarragona, a novembre de 2018.

Assabentats i conformes signat el tècnic facultatiu i/o el promotor:
Tècnic facultatiu

Josep Mi. Arandes i Salvadó.
Enginyer Industrial
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No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats.
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5. ESTAT D’AMIDAMENTS.

Tal i com es pot veure a continuació, aquest estat d’amidaments contempla les unitats dels elements

-83

necessaris per a l’execucció de la instal·lació de climatització i ventilació.

CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

G214U020

CAPITOL C01 ENDERROC

m3 ENDERROC D'ESTRUCTURA DE FORMIGÓ / METÀL•LICA, MAN. O MEC.

Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, o metàl·liques, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

K24240G0

2

2,500

PT

Entrades conductes de màquines
ROOF-top
Punts de fixacions bancades

2,000

1,000

8

10,000

8,000
______________________________________________________
18,00

m3 CÀRREGA MAN.+TRANSP.TERRES ABOC.,CONTENIDOR

Càrrega amb mitjans manuals i transport intern de residus amb contenidor.

K24340G0

2,2

2,50

0,20

16

1,10
16,00
______________________________________________________
17,10

m3 TRANSPORT RUNA ABOC.,CONTENIDOR

CA

Transport de runa a l'abocador, amb contenidor, a menys de 25 Km,

Entrades conductes de màquines
ROOF-top
General

AEF00121

1,00

2,2

2,50

0,20

16

1,00

1,10

16,00
______________________________________________________
17,10

CAPITOL C02 ESTRUCTURES

kg ESTRUCTURA BANCADA EN ACER GALVANITZAT

Subministrament i col·locació de perfils d'acer laminat en calent, tipus S-275, serie I, L, LD, T, per a
la creació i conformació de l'estructura, unions cargolades, amb cargols d'alta resistència 10.8, acabat galvanizados en calent Z-275, amb 275 g de Zinc per m2. Compren els propis perfils, plaques,
elements d'unió, rigidizadors, col·locació en obra, elements d'elevació, completament muntat i amb
part proporcional de petit material i qualsevol element necessari per a la seva correcta execució.
Bancades

General

AEE00122

2,2
2,2
4,4
2,2
2,2
4,4
2,2
3,3
4,4
100

8,15
7,81
2,25
9,60
8,30
2,25
10,61
6,00
2,25

27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00
27,00

484,11
463,91
267,30
570,24
493,02
267,30
630,23
534,60
267,30
100,00
______________________________________________________
4.078,01

Ut ESCALA DE GAT DE SEGURETAT

Subministrament i col·locació d'escala de gat de seguretat, formata per perfils metàl·lics laminats en
calent segons detall constructiu, acabada totalment en galvanitzat en calent Z-275. Compren escala,
tapa d'accès amb candau, fixacions galvanitzades, petit msterial i qualsevol element necessari per a
la seva correcta execucció i instal·lació.
P1 a PC
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Entrades conductes de màquines
ROOF-top
general

1

1,00
______________________________________________________
1,00
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Pa AJUDES DE PALETA A L'OBRA CIVIL

General

KAE215701B

1

80

Partida alçada d'ajudes de paleta, en l'obra civil, obertura de passos d'instal·lacions, recolzaments, fixacions.
1,00
______________________________________________________

CAPITOL C03 TANCAMENTS I ACABATS

1,00

m2 RETIRADA I RECOL•LOCACIÓ DE PLAQUES DE CEL RAS, APROFIT.

Pista central

E84CA3LB
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Retirada i recol·locació de plaques de cel ras existent, per al seu posterior aprofitament. Compres la
retirada per a alçades superiors a 5 m, amb medis d'elevació mecànics, custodia, i posterior mutatge, revisant l'integritat de les guies i suportrs existents, amb part proporcional de petit material, suport,
fixacions i qualsevol element per a la eva correcta aplicació i execució.
3

50,00

3,00

0,50

225,00
______________________________________________________
225,00

m2 CEL RAS 120X60 CM, ENTRAMAT VIST, TIPUS HERACLIT

Cel ras modular a base de plaques de 120X60 cm, tipus HERACLIT, iguals a les existents, sistema
de fixació vist i suspensió autoanivelladora.
Compres el mutatge a alçades superiors a 5 m, amb medis d'elevació mecànics, revisant l'integritat
de les guies i suportrs existents, amb part proporcional de petit material, suport, fixacions i qualsevol
element per a la eva correcta aplicació i execució.

ERRDFÑE

2
1

PT

Pista central
Repasos

50,000
20,000

2,000

1,000

200,000
20,000
______________________________________________________
220,00

m2 PINTAT VERTICAL INTERIOR, 1B+2A, SILICI, TITAN, RAL 9010.

Pintat de tancaments verticals, amb repas de les superfícies, capa d'imprimacio i dos d'acabat de
pintura al silici color blanc RAL 9010, marca TITAN, Professional, amb part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva correcta aplicació i execució.

E7C1APAN

2
1

6,00
125,00

1,00

1,00

12,00
125,00
______________________________________________________
137,00

m2 TANCAMENT ACÚSTIC ACUSTICMODUL-80 + ESTRUCTURA MET.

Subministrament i col·locació de barrera acústica de la marca Acústica integral model Acustimódul-80 o similar, formada per estructura metàl·lica galvanizada, compren plafó exterior de betonite de
1 mm de grosor, pintada Ral segons direcció facultativa, amb plafó acústic interior en xapa lacada
amb multiperforacions de 0,5 mm, llana de roca d'alta densitat, i vel protector negre, totalment instal·lat i comprobat, amb part proporcional de petit material i qualsevol element necessari per a la seva
correcta realització i execució.
RooF-Top 01

RooF-Top 02

2,2
1,1
2,2
1,1

9,000
4,000
6,000
9,800

2,000
2,000
2,000
2,000

39,600
8,800
26,400
21,560
______________________________________________________
96,36

ESSDAMA

ut

PORTES ACÚSTIQUES ACUSTICMODUL-80

Subministro y colocación de puertas con protección acústica de la marca Acústica integral modelo
Acustimódul-80 o similar, formadas por estructura metálica galvanizada para el soporte de esta, con
plafón exterior de betonite de 1 mm de grosor, pintada ral según dirección facultativa, con plafón
acústico interior en chapa lacada con multiperforaciones de 0,5 mm, lana de roca de alta densidad,
velo protector negro, totalmente instaladas y comprobadas, con parte proporcional de pequeño material y cualquier elemento para su correcta realización y ejecución.

ROOF TOP 01
ROOF TOP 02

1
1
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Plaques Conducte retorna
Repasos generals

1,00
1,00
______________________________________________________
2,00

Novembre 2018

Pàg.-2

de 10

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ
COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

CAPITOL C04 INSTAL.LACIONS CLIMATITZACIÓ
SUBCAPITOL C04-1 EQUIPS CLIMATITZACIÓ
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ESASASA1
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Ut GRUA DE TRANSPORT DE MATERIALS

Grúa de 40 m de longitut de braç per a pujar materials en obra.
Pujada màquines i bancades.

ECLM014

1

1,00
______________________________________________________
1,00

Ut BOMBA DE CALOR TIPUS ROOF-TOP DE 120 KW DE P.F.

-83

Subministrament i muntatge de Unitat tipus roof top, Bomba de calor, marca CLIMAVENETA, model
WSM2 /HR-B /0354, o equivalent, de condensació per aire, amb refrigerant ecologic R-410a, de 116
Kw de potència frigorífica i calorífica, amb:

CA

Muntada sobre bancada, amb part proporcional de bigues traveseres galvanitzades, ancoratges, petit material i qualsevol element necessari pel seu correcte funcionament i manteniment.

Planta Coberta
Màquina 1 ROOF TOP-01
Màquina 2 ROOF TOP-02

ECLM041

1
1

1,00
1,00
______________________________________________________
2,00

Ut AMORTÏDOR METÀL·LIC DE 450 kG.

Subministrament i col·locació d' Amortïdor metàl.lic per a 450 kg, amb molla d'acer d'alta resistència,
marca VICON, model VI-20-450, o equivalent, acabat galvanitzat, segons norma UNE 100-153/88.
Compren fixació amb cargols d'alta resistència 10.8, i qualsevol element necesari per a la seva execució.

Màquina ROOF-TOP-01
Màquina ROOF-TOP-02

8
8

8,000
8,000
______________________________________________________
16,00

EAECPRO1

Ut CARCASA METAL.LICA PROTECTORA XAPA MICROPERFORADA

Subministrament i col·locació de carcassa protectora, formata per xapa microperforada de e=1 mm i
perfils metàl·lics laminats en calent segons detall constructiu, acabada pintada + capes antioxidant i 2
capes acabat lacat blanc. Compren carcassa, fixacions galvanitzades, petit msterial i qualsevol element necessari per a la seva correcta execucció i instal·lació.
Unitats existents

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
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PT

1062 UNIT ErP 2021 COMPLIANT
4468 SANDWICH PANELS WITH POLYURETHANE
342 POWER SUPPLY: 400V/3ph/50Hz+PE
3412 AUTOM. CIRCUIT BREAK. ON LOADS
862 VAR. FAN SPEED CONTROL DVV
1862 COSTANT AIR FLOW FUNCTION
880 Cu/Al EXTERNAL COIL
2032 COND. COIL PROTECTION NET
6192 COMPACT KEYBOARD
4162 AUTOMATIC SUM/WINT. SWITCH
4270 AIR RETURN PROBE
9970 STD. PACKING
1075 FUNCTION HR-B
2411 WITH EXTERNAL PHASE SEQUENCE RELAY
4181 SERIAL CARD MODBUS
4141 WITH AIR CTRL. QUALITY CO2
2521 SPECIAL BAG FILTERS F8+F6

4

4,00
______________________________________________________
4,00
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SUBCAPITOL C04-2 DISTRIBUCCIÓ D'AIRE
APARTAT CLM02 CONDUCCIONS

m

CONDUCTE CIRCULAR DN-355 mm

80

ECLM0021

6

ESTAT D’AMIDAMENTS

Conducte helicoidal circular de DN-355 mm interior (S/UNE 100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent Z-275 de 0,7 mm de gruix, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de
40 mm de gruix), i un segon tub helicoïdal de 0,7 mm de gruix i muntat superficialment, a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació mecànics, incluint suports, unions i part proporcional
d'elements pel a la seva correcta execucció, funcionament i manteniment.

ECLM0031

m

14
14

5,00
3,30

-83

Interior Pista. RF-TP-01
Interior Pista. RF-TP-02

70,00
46,20
______________________________________________________
116,20

CONDUCTE CIRCULAR DN-450 mm

Conducte helicoidal circular de DN-450 mm interior (S/UNE 100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent Z-275 de 0,7 mm de gruix, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de
40 mm de gruix), i un segon tub helicoïdal de 0,7 mm de gruix i muntat superficialment, a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació mecànics, incluint suports, unions i part proporcional
d'elements pel a la seva correcta execucció, funcionament i manteniment.

ECLM0721

m

1
1

7,25
7,25

PT

Interior Pista. RF-TP-01
Interior Pista. RF-TP-02

7,25
7,25
______________________________________________________
14,50

CONDUCTE CIRCULAR DN-650 mm

Conducte helicoidal circular de DN-650 mm interior (S/UNE 100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent Z-275 de 1 mm de gruix, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de
40 mm de gruix), i un segon tub helicoïdal de 1 mm de gruix i muntat superficialment, a h > 6 metres
d'alçada, mitjançant elements d'elevació mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la seva correcta execucció, funcionament i manteniment.

m

11,00
11,00

11,00
11,00
______________________________________________________
22,00

CONDUCTE CIRCULAR DN-750 mm

CA

ECLM0711

1
1

Conducte helicoidal circular de DN-750 mm interior (S/UNE 100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent Z-275 de 1 mm de gruix, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de
40 mm de gruix), i un segon tub helicoïdal de 1 mm de gruix i muntat superficialment,a h > 6 metres
d'alçada, mitjançant elements d'elevació mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la seva correcta execucció, funcionament i manteniment.

Interior Pista. RF-TP-01
Interior Pista. RF-TP-02

ECLM0301

m

1
1

20,00
20,00

20,00
20,00
______________________________________________________
40,00

CONDUCTE CIRCULAR DN-900 mm

Conducte helicoidal circular de DN-900 mm interior (S/UNE 100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent Z-275 de 1 mm de gruix, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de
40 mm de gruix), i un segon tub helicoïdal de 1 mm de gruix i muntat superficialment, a h > 6 metres
d'alçada, mitjançant elements d'elevació mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la seva correcta execucció, funcionament i manteniment.
.

Impulssió Pista. Cel ras
Coberta exterior.impulsio RT-1
Coberta exterior. Retorn RT-1
Coberta exterior.impulsio RT-2
Coberta exterior. Retorn RT-2

2
1
1
1
1

20,71
12,00
6,00
10,00
6,00

41,42
12,00
6,00
10,00
6,00
______________________________________________________
75,42

ECLM0302

m

CONDUCTE CIRCULAR DN-900 mm, LACAT RAL 9010

Conducte helicoidal circular de DN-900 mm interior (S/UNE 100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent Z-275 de 1 mm de gruix, lacat exteriorment de color blanc universal RAL 9010, més
aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 40 mm de gruix), i un segon tub helicoïdal de 1
mm de gruix i muntat superficialment, a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la seva correcta execucció, funcionament i manteniment.
Muntant retorn interior pista

2

8,00

16,00
______________________________________________________
16,00

Novembre 2018
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ECLM030A

6

ESTAT D’AMIDAMENTS

Pa PARTIDA ALÇADA ENTRADA DE CONDUCCIONS.

Màquina ROOF-TOP-01
Màquina ROOF-TOP-02

ELLÑPOIKK

80

Partida alçada, corresponents als treballs amb sandvitx de xapa, estanca, d'entrada de les conduccions de clima a l'edifici. Formada per uns canalons perimetrals; parets laterals i coberta de sanvitx
de xapa, amb pendent del 2%, segon detalls. Amb part proporcional d'estructura, fixacions, petit material i qualsevol altre element necessari pel seu bon funcionament i manteniment.
1
1

1,00
1,00
______________________________________________________
2,00

m2 CONDUCTE FV AGLOMERADA 66-90KG/M3, e=25 MM,EN CEL RAS

ROOF TOP 1. Pas xarxa
ROOF TOP 2. Pas Xarxa

2
2

2,00
2,00

4,00
4,00

16,00
16,00
______________________________________________________
32,00

APARTAT CLM03 ELEMENTS DE DIFUSIÓ I RETORN

PT

ECLMD400

-83

Conducte rectangular de fibra de vidre aglomerada amb resines termoenduribles (66 a 90 kg/m3), de
50x20 cm, de 25 mm de gruix, de la marca ISOVER, model CLIMAVER NETO POR, muntat en
el cel ras superficialment, a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació mecànics, incluint
suports, unions i part proporcional d'elements pel a la seva correcta execucció, funcionament i manteniment.

Ut DIFUSOR ROTACIONAL CIRCULAR D=400 - 630 mm

Difusor rotacional amb deflectors fixes, circular en placa quadrada de xapa d'acer glavanitzat, de la
marca TROX, model VDL-B-H-400 / 630, o EQUIVALENT, lacat blanc Ral 9010, de 400 a 630
mm de diàmetre, per a un cabal de 1200 m3/h, regulable,amb plenum de connexió, derivació, junta,
marc frontal, protecció, fixacions, petit material, i qualsevol altre element necessari pel seu correcte
funcionament i manteniment.
17,000
16,000
______________________________________________________
33,00

Ut REIXA DE RETORN DE 1000x2000mm D'ALUMINI ANODITZAT /LACAT.

CA

EEK71GG1

17
16

Reixa de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat, lacada blanc RAL 9010,de la marca Koolair o
equivalent, de mides 1000 x 2000 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al
bastiment, amb filtre i part proporcional d'accesoris i petit material.

Retron Màquina ROOF-TOP 01
Retron Màquina ROOF-TOP 02

ECLM0296

2
2

2,000
2,000
______________________________________________________
4,00

SUBCAPITOL C04-3 SANEJAMENT

m

CONCUCTE PVC DN-40 mm

Tub PVC de sèrie C, DN-40 mm. Col·locat superficialment, amb unions, fixacions i qualsevol altre
element necessari pel seu correcte funcionament i manrteniment.
Màquina ROOF-TOP-01
Màquina ROOF-TOP-02

EMDSAN01

u

1
1

8,00
12,00

8,00
12,00
______________________________________________________
20,00

Adequació de la xarxa de condensats.

Adequació de la xarxa de condensat a les noves ubicacions i unitats. Compren part proporcional de
petit material, tubs, fixacions, suports i qualsevol element necessari per a la seu correcte funcionament.
Planta coberta

1

1,00
______________________________________________________
1,00

CLM051

SUBCAPITOL C04-4 CONTROL

Ut CONTROL COORDINAT DE UNITATS ROOF TOP

Subministrament i col·locació de control de coordinació de les unitats ROOF TOP, consistent en un
Control conjunt amb panell digital, que uneix els panells de control de cada unitat, cablejat ETHERNET, Cat 6, i qualsevol element necessari per a la seva correcte execució.
General

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
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Impulsio RT-01
Impulsió RT-02

1

1,00
______________________________________________________
1,00
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SUBCAPITOL C04-5 LEGALITZACIÓ

Ut LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA

80

ELCLML01

6

ESTAT D’AMIDAMENTS

Legalització de la instal·lació tèrmica, Climatització, ventilació i ACS. Inclou projecte de legalització
tant de les noves actuacions com de l'estat actual. Compren butlletí i certificat final d'obra, tasses de
Visat, tasses de l'entitat verificadora i d'industria, amb l'obtenció de la corresponent acta favorable, i
registre digital de la instal·lació.
General

1,00
______________________________________________________
1,00

CAPITOL C05 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

-83

EAE20121

1

Pa PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE L'ADEQUACIÓ DE LA VENTILACIÓ

Partida alçada a justificar de l'adequació de la Ventilació existent (VEN). Compren la revisió de les
extraccions i aportacions existents i la seva adequació pel compliment de la normativa vigent.
General

EFGSDA1

1

1,00
______________________________________________________
1,00

CAPITOL C06 INSTAL·LACIÓ DE AIGUA CALENTA SANITARIA

Pa PARTIDA ALÇADA DE DESPLAÇAMENT BANCADES PLAQUES ACS.

PT

Partida alçada de desplaçament de les bancades metal·liques de les plaques solars tèrmiques de
l'ACS. Compren el desmuntatge del sistema, de les bancades, de les plaques, la custodia dels elements, i la posterior recol·locació en els espais indicats.
Plaques solars tèrmiques

EAE300120

2

2,00
______________________________________________________
2,00

Pa PARTIDA ALÇADA DE L'ADEQUACIÓ DE L'AIGUA CALENTA S.

Partida alçada a justificar de l'adequació de l'aigua calenta sanitària existent (ACS). Compren la revisió de termos, acumuladors i plaques existents i la seva adequació pel compliment de la normativa
vigent.

EABTQ000

1

1,00
______________________________________________________
1,00

CAPITOL C07 INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
Ut CAIXA DE SECCIONAMENT DE 400 + TMF-10 400 A

Subministrament i col·locació de nou armari d'obra, amb portes de xapa galvanizada, que contrindrà
una CS de 400 A, i un TMF-10, de 400 A, tot segons Vandemecum de ENDESA. Totalment equipat, amb caixes comptador, muntat, connectat, provat, acabat amb morter monocap igual que l'existent, i porta lacada de color blanc, amb qualsevol element necessari per a la seva correcte execució
i legalització.
Exterior Façana

EABTQ001

1

1,00
______________________________________________________
1,00

Ut MODIFICACIÓ DEL QUADRE GENERAL (QGD)

Modificació del quadre general de distribució, (QGD), compren la retirada del módul antic de comptatge, i la modificació del sistema elèctric general de distribució amb nous elements:
- Nou mòdul metàl·lic de 60 x 40 x 150 cm, metàl·lic Schneider.
- Nou emberrat de distribucció de potència als quadres existents i nous.
- Modificació del cablejat.
- 1 Interruptor mageto tèrmic de 400 A IVP, Icc > 10 KA i relé diferencial regulable en intensitat i
temps.
- 3 Pilots de fases (R, S, T).
- 2 Blocs vigis, de 32 A IV P, de reserva.
- 2 Blocs vigis, de 16 A II P, de reserva.
- 1 Bloc vigi , de 10 A, II P, per a electronica, per a l'alimentació del control.
Incorporació de protecció contra tensions permanents i transitòries al quadre general. Compren connexionat i regulació, envolvents, fixacions, petit material, rotulació, esquemes i qualsevol altre element necessari per a la seva legalització segons el reglament de baixa tensió.

Sala elèctrica. PB

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
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CA

General

1

1,00
______________________________________________________
1,00
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EABTQ002

6

ESTAT D’AMIDAMENTS

Ut SUBQUADRE CLIMA COBERTA. (SQCPC)

80

Subquadre electric de comandament i protecció de clima, amb envolvent IP 66, per a exterior, de
dimensions de 60 cm d'amplada, 50 cm de fons i 150 cm d'alçada, amb els circuits de subministrament, amb bornes d'entrada i sortida rotulades amb anells numerats, i qualsevol element indicat en
l'esquema:

-83

- 1 Seccionador general de 300 A IV P.
- 3 Pilots de fases (R, S, T).
- Distribuïdor de tensions / Embarrat.
- 2 Blocs de caixa modejada de 160 A IV P, amb anell toridal, bobina de salt, relé diferencial, regulable en intensitat i temps.
- 1 Circuit de força de 63 A IV P, i diferencial de 30 mA.
- 1 Circuit de força de 25 A IV P, i diferencial de 30 mA.
- 2 Circuit de força de 32 A IV P, i diferencial de 30 mA de reserva.
- 1 Circuit de força de 16 A II P, i diferencial de 30 mA per a un endoll schucko de carril DIN.
- 1 Circuit de enllumenat de 16 A, i diferencial de 30 mA.
- Proteccions contra sobretensions permanents i transitòries.
- Icc > 6 KA.

PT

Compren borna per a la connexió d'aquest a xarxa de terra. La caixa serà metal·lica de color a definir per la direcció Facultativa, amb porta metàl·lica i pany homologat, aquest anirà complementat amb
una copia plastificada dels esquemes revisats i actualitzats per a consulta i futurs manteniments.
Compren el connexionat intern i extern de tots els conductors, el subministrament i muntage de fixacions, unions, zocals, tapes, amb una reserva d'ampliació d'un 30 %, part proporcional de petit material i qualsevol element necessari per al seu correcte funcionament i manteniment.
Subquadre Clima PC (SQCLM-PC)

m

1,00
______________________________________________________
1,00

SAFATA DE PVC A=400 MM X ALÇ=100MM,FIX.AMB SUP.

Safata plàstica de PVC amb tapa de 400 mm d'amplària x 100 mm alçada, de color BLANC RAL
9010, FIxada amb suports al sostre / paret i amb tots els elemnts per a la seva correcte instal·lació.

CA

CS +TMF Aa QGD
QGD a SQCLM-PC

EFFDVV20

m

1
1

30,00
9,00

30,00
9,00
______________________________________________________
39,00

SAFATA GALV. A=250 MM X ALÇ=100MM,FIX.AMB SUP.

Safata metàl·lica, galvanitzada amb tapa de 250 mm d'amplària x 100 mm alçada i fixada amb suports al sostre / paret i amb tots els elemnts per a la seva correcte instal·lació.

QGD a SQCLM-PC
SQCLM a ROOF TOP 1
SQCLM a ROOF TOP 2

GG2D950B

m

2
1
1

1,00
22,00
8,00

2,00
22,00
8,00
______________________________________________________
32,00

SAFATA GALV. A=100 MM X ALÇ=60MM, FIX AMB SUP.

Safata metàl·lica, galvanitzada amb tapa de 100 mm d'amplària x 60 mm alçada i fixada amb suports
al sostre / paret i amb tots els elemnts per a la seva correcte instal·lació.
Sostre vestibul

1

11,00

11,00
______________________________________________________
11,00

EABTL001

m

CONDUCTOR DE COURE RZ1-K 0,6/1KV, 1X240 MM2, COL. TUB

Subministrament i instal·lació de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, unipolar de secció 1x240 mm2 i muntat en tubs / safata. Dificultat alta. Compren connexionat, canalitzacions, fixacions, caixes, i qualsevol element necessari per a la seva correcta execució.

Línia de TMF-10 a QGD
Línia de QGD a SQCLMPC

EG313505

m

5
5

30,00
10,00

150,00
50,00
______________________________________________________
200,00

CONDUCTOR DE COURE RZ1-K 0,6/1KV, 1X95MM2, COL. TUB

Subministrament i instal·lació de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, unipolar de secció 1x95 mm2 i muntat en tubs / safata. Dificultat alta. Compren connexionat, canalitzacions, fixacions, caixes, i qualsevol element necessari per a la seva correcta execució.

Màquina ROOF-TOP-01
Màquina ROOF-TOP-02

5
5

11,000
25,000

55,000
125,000
______________________________________________________
180,00
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FG380902

m

6

ESTAT D’AMIDAMENTS

CONDUCTOR DE CU NU DE 1X35 MM2.

EHBTS001

1
1
1

10,00
25,00
11,00

-83

QGD a SQCLM-PC

80

Conductor de coure nu, unipolar 1x35 mm2, col·locat al fons de l'excavació i derivació a les diferents connexions, Compren connexions i derivacions mecàniques, petit material, lectura del valor del
terra resultat.
10,00
25,00
11,00
______________________________________________________
46,00

Ut LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL•LACIÓ BT

Legalització de la instal·lació elèctrica. Inclou projecte de legalització, butlletí i certificat final d'obra,
tasses de Visat, tasses de l'entitat verificadora i d'industria, amb l'obtenció de la corresponent acta favorable, i registre digital de la instal·lació.
General

1

1,000
______________________________________________________
1,00

CAPITOL C08 SEGURETAT

SUBCAPITOL C08-1 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

M

PT

H6452131

TANCA H=2M,PLANXA ACER GALV.+PALS/3M,DAUS FORM.,DESMUNT.

Subministrament i muntatge de tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, incloent
pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó, amb el desmuntatge inclòs,
amb part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva correcta instal·lació.
Delimitació formació forats

M

10,00

20,00
______________________________________________________
20,00

TANCA H=1M,MALLA PLASTICA+ REA 3M, PROTECCIÓ, DESMUNT.

CA

Subministrament i muntatge de tanca d'alçària 1 m, de malla plàstica de color taronja, incloent barres
de tub d'acer corrugat col.locats cada 3 m amb caputxons vermells de protecció, amb el desmuntatge inclòs, amb part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva correcta instal·lació.

Delimitació treballs interior
Delimitació treballs exteriors

HBBA1511

1
1

25,00
50,00

25,00
50,00
______________________________________________________
75,00

SUBCAPITOL C08-2 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

U

PLACA SEGURETAT LABORAL,ACER SERIGRAF.,40X33CM,FIX.MECÀNICAMENT+

Subministrament i muntatge de placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament, amb el desmuntatge inclòs, part proporcional de petit
material i qualsevol element per a la seva correcta instal·lació.

Entrada principal
Escales

HBC12100

U

1
1

1,00
1,00
______________________________________________________
2,00

CON DE PLÀSTIC REFLECTOR H=30CM

Subministrament de con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, part proporcional de petit material i
qualsevol element per a la seva correcta instal·lació.
General

HBC19081

M

10

10,00
______________________________________________________
10,00

CINTA ABALIS.,SUPORT/5M,DESMUNTATGE

Subministrament i muntatge de cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs, part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva correcta instal·lació.
General

1
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H6452111

2

100,00

100,00
______________________________________________________
100,00
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HBC1GFJ1

U

6

ESTAT D’AMIDAMENTS

LLUMENERA LÀMPADA INTERMITENT AMBRE,BAT.12V,DESMUNTATGE

1

1,00
______________________________________________________

-83

General

80

Subministrament i muntatge de llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de
bateria de 12 v i amb el desmuntatge inclòs, part proporcional de petit material i qualsevol element per
a la seva correcta instal·lació.

1,00

SUBCAPITOL C08-3 PROTECCIONS
H15141J1

APARTAT 1.1.4.1 PROTECCIONS COL·LECTIVES

m2 PROTECCIÓ VERT. OBERTUR.,XARXA PROT.SUP.CAIG.,FIL TRENAT,D=4MM,8

Subministre i col.locació de protecció col.lectiva vertical de d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs, amb part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva correcta instal·lació.

HGTPPRE

u

2

5,00

PT

General

10,00
______________________________________________________
10,00

FARMACIOLA EQUIPADA

Subministrament i muntatge de farmaciola equipada i revisada, amb: Aigua oxigenada, Alcohol 96º,
Tintura de iode, Mercromina, Amoníac, Gasa estèril, Cotó hidròfil, Benes, Esparadrap, Antiespasmòdics, Analgèsics, Analgèsics, Tònics cardíacs d’urgència, Bosses per aigua o gel, Guants esterilitzats, Xeringuilles d’un sòl ús, Agulles injectables d’un us, Termòmetre clínic, Tònics cardíacs d’urgència. També disposarà d'un manual de primers auxilis.
.

1,00
______________________________________________________
1,00

HBAS2311

APARTAT 1.1.4.2 EQUIPAMENTS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

U

ARMILLA GROGA AMB TIRES REFLECTORES

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
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1

CA

Caseta d'obra

Armilla groça amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, per a la senyalització dels operaris.
________________________________________________

H1411111

U

5,00

CASC POLIETILÈ,P<=400G, UNE EN 812

Subministrament de casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim
de 400 g, homologat segons une en 812.
________________________________________________
5,00

H142545

U

ULLERES PANOR.HERM.PICAP.,MUNTURA PVC,VISOR TELA MET.,UNE EN 173

Subministrament d'ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura
de pvc i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades segons une en
1731.
________________________________________________
5,00
H142AC6

U

PANTALLA P/SOLD.ELÈCT.,MARC ABAT. SUPORT POLIÈST.REFORÇ.FV VUL.G

Subministrament de pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció din 12, homologada segons une en 175.

________________________________________________
5,00
H1431101

U

PROTECTOR AUDITIU TAP ESCUMA, UNE EN 352-2/UNE EN 458

Subministrament de protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons une en 352-2 i une en 458.
________________________________________________
5,00
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H1443012

U

6

ESTAT D’AMIDAMENTS
RESPIRADOR ALLOTJ.P/FILT.,4PUNTS FIX.,CE

80

Subministrament de respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre
punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons ce
________________________________________________

H1454420

U

5,00

GUANTS ANTIHUMITAT, NEOP.S/SUP.+COTÓ,MANIG.<1/2AVANTB.

H1463253

U

-83

Subministrament de parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense
suport i folrat de cotó amb maniguets fins a mig avantbraç
________________________________________________
5,00

PARELLA BOTES DIELÈC. RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF. SOLA ANTILLISC.

Subministrament de parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons din 4843

H1481131

U

________________________________________________
5,00

GRANOTA TREBALL,POLIÈST./COTÓ,BUTXA.EXT.

EM31351J

PT

Subministrament de granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors.
________________________________________________
5,00

SUBCAPITOL C08-4 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS

U

EXTINTOR MANUAL CO2,5KG,PRESSIÓ INCORPO.,PINTAT,SUP.PARET

Subministrament i col.locació d'extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret, part proporcional de petit material i qualsevol element per a la
seva correcta col.locació.

U

1,000
______________________________________________________
1,00

EXTINTOR POLS SECA,6KG,PRESSIÓ INCORPO.PINTAT,SUPORT/DESMUNT.INC

CA

HM31161J

1

Subministrament i col.locació d'extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs, , amb suport a paret, part proporcional de
petit material i qualsevol element per a la seva correcta col.locació.
General

HASA111

1

1,00
______________________________________________________
1,00

SUBCAPITOL C08-5 TASQUES DE SEGURETAT
PA HORES DE TASQUES DE SEGURETAT

______________________________________________________
1,00

D41IA020

SUBCAPITOL C08-6 FORMACIÓ EN SEGURETAT
h

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
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General

Formació en seguretat i higiène.

Formació de seguretat i higiene en el treball, considerant una hora a la setmana i realitzada per un encaregat.
________________________________________________
2,00
D41IA040

SUBCAPITOL C08-7 RECONEIXAMENT MÈDIC
u

Reconeixament mèdic obligatori.

Reconeixament mèdic obligatori.

________________________________________________
1,00
DHAS121

SUBCAPITOL C08-8 DOCUMENTACIÓ

Ut REDACCIÓ DEL PLA DE SEGURETAT

Redacció del pla de seguretat i salut laboral, i provisó de la resta de documents, com obertura de
centre de treball, llibre de subcontrates,... seguin les prescripcions del Departament de treball.
________________________________________________
1,00
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6.1

CA
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80
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6. PRESSUPOST.

Tal i com es pot veure en la taula següent, aquest pressupost contempla la valoració estimada dels

0001

AEE00122

Ut

Subministrament i col·locació d'escala de gat de seguretat, formata per
perfils metàl·lics laminats en calent segons detall constructiu, acabada
totalment en galvanitzat en calent Z-275. Compren escala, tapa d'accès
amb candau, fixacions galvanitzades, petit msterial i qualsevol element
necessari per a la seva correcta execucció i instal·lació.
SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb

SETANTA-SET
kg

0003

CLM051

Ut

CÈNTIMS
Subministrament i col·locació de perfils d'acer laminat en calent, tipus
S-275, serie I, L, LD, T, per a la creació i conformació de l'estructura,
unions cargolades, amb cargols d'alta resistència 10.8, acabat galvanizados en calent Z-275, amb 275 g de Zinc per m2. Compren els propis
perfils, plaques, elements d'unió, rigidizadors, col·locació en obra, elements d'elevació, completament muntat i amb part proporcional de petit
material i qualsevol element necessari per a la seva correcta execució.

PT

AEF00121

2,22

DOS EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
Subministrament i col·locació de control de coordinació de les unitats
ROOF TOP, consistent en un Control conjunt amb panell digital, que
uneix els panells de control de cada unitat, cablejat ETHERNET, Cat 6,
i qualsevol element necessari per a la seva correcte execució.
VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb VINT-I-SIS

CA

0002

CÈNTIMS
0004

D41IA020

0005

D41IA040

0006

DHAS121

0007

E7C1APAN

0008

E84CA3LB

Formació de seguretat i higiene en el treball, considerant una hora a la
setmana i realitzada per un encaregat.
QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS
u
Reconeixament mèdic obligatori.
CENT NORANTA EUROS
Ut Redacció del pla de seguretat i salut laboral, i provisó de la resta de documents, com obertura de centre de treball, llibre de subcontrates,... seguin les prescripcions del Departament de treball.
TRES-CENTS VUITANTA EUROS
m2 Subministrament i col·locació de barrera acústica de la marca Acústica
integral model Acustimódul-80 o similar, formada per estructura metàl·lica galvanizada, compren plafó exterior de betonite de 1 mm de grosor,
pintada Ral segons direcció facultativa, amb plafó acústic interior en xapa lacada amb multiperforacions de 0,5 mm, llana de roca d'alta densitat, i vel protector negre, totalment instal·lat i comprobat, amb part proporcional de petit material i qualsevol element necessari per a la seva correcta realització i execució.
h

CENT CINQUANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA
CÈNTIMS
m2 Cel ras modular a base de plaques de 120X60 cm, tipus HERACLIT,
iguals a les existents, sistema de fixació vist i suspensió autoanivelladora.
Compres el mutatge a alçades superiors a 5 m, amb medis d'elevació
mecànics, revisant l'integritat de les guies i suportrs existents, amb part
proporcional de petit material, suport, fixacions i qualsevol element per a
la eva correcta aplicació i execució.
QUARANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
Novembre 2018
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elements necessaris per a l’execució de la instal·lació de climatització projectada.

450,00

190,00
380,00

158,40

42,51
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m

0010

EABTQ000

Ut

Subministrament i instal·lació de conductor de coure de designació
26,66
UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, unipolar de secció 1x240 mm2 i muntat en
tubs / safata. Dificultat alta. Compren connexionat, canalitzacions, fixacions, caixes, i qualsevol element necessari per a la seva correcta
execució.
VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
Subministrament i col·locació de nou armari d'obra, amb portes de xapa
4.517,90
galvanizada, que contrindrà una CS de 400 A, i un TMF-10, de 400 A,
tot segons Vandemecum de ENDESA. Totalment equipat, amb caixes
comptador, muntat, connectat, provat, acabat amb morter monocap igual
que l'existent, i porta lacada de color blanc, amb qualsevol element necessari per a la seva correcte execució i legalització.
QUATRE MIL CINC-CENTS DISSET EUROS amb

80

EABTL001

-83

0009

6

PRESSUPOST

NORANTA
0011

EABTQ001

Ut

CÈNTIMS
Modificació del quadre general de distribució, (QGD), compren la retirada del módul antic de comptatge, i la modificació del sistema elèctric general de distribució amb nous elements:

5.295,36

amb
0012

CA

Incorporació de protecció contra tensions permanents i transitòries al
quadre general. Compren connexionat i regulació, envolvents, fixacions, petit material, rotulació, esquemes i qualsevol altre element necessari per a la seva legalització segons el reglament de baixa tensió.
CINC MIL DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS

EABTQ002

Ut

TRENTA-SIS CÈNTIMS
Subquadre electric de comandament i protecció de clima, amb envolvent IP 66, per a exterior, de dimensions de 60 cm d'amplada, 50 cm
de fons i 150 cm d'alçada, amb els circuits de subministrament, amb
bornes d'entrada i sortida rotulades amb anells numerats, i qualsevol
element indicat en l'esquema:

5.481,02

- 1 Seccionador general de 300 A IV P.
- 3 Pilots de fases (R, S, T).
- Distribuïdor de tensions / Embarrat.
- 2 Blocs de caixa modejada de 160 A IV P, amb anell toridal, bobina
de salt, relé diferencial, regulable en intensitat i temps.
- 1 Circuit de força de 63 A IV P, i diferencial de 30 mA.
- 1 Circuit de força de 25 A IV P, i diferencial de 30 mA.
- 2 Circuit de força de 32 A IV P, i diferencial de 30 mA de reserva.
- 1 Circuit de força de 16 A II P, i diferencial de 30 mA per a un endoll
schucko de carril DIN.
- 1 Circuit de enllumenat de 16 A, i diferencial de 30 mA.
- Proteccions contra sobretensions permanents i transitòries.
- Icc > 6 KA.

Compren borna per a la connexió d'aquest a xarxa de terra. La caixa
serà metal·lica de color a definir per la direcció Facultativa, amb porta
metàl·lica i pany homologat, aquest anirà complementat amb una copia
plastificada dels esquemes revisats i actualitzats per a consulta i futurs
manteniments. Compren el connexionat intern i extern de tots els conductors, el subministrament i muntage de fixacions, unions, zocals, tapes, amb una reserva d'ampliació d'un 30 %, part proporcional de petit
material i qualsevol element necessari per al seu correcte funcionament i
manteniment.
Novembre 2018
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PT

- Nou mòdul metàl·lic de 60 x 40 x 150 cm, metàl·lic Schneider.
- Nou emberrat de distribucció de potència als quadres existents i nous.
- Modificació del cablejat.
- 1 Interruptor mageto tèrmic de 400 A IVP, Icc > 10 KA i relé diferencial regulable en intensitat i temps.
- 3 Pilots de fases (R, S, T).
- 2 Blocs vigis, de 32 A IV P, de reserva.
- 2 Blocs vigis, de 16 A II P, de reserva.
- 1 Bloc vigi , de 10 A, II P, per a electronica, per a l'alimentació del
control.

de 29

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ
COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

6

PRESSUPOST

CINC MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS

amb
Pa

0014

EAE300120

Pa

0015

EAECPRO1

Ut

DOS CÈNTIMS
Partida alçada a justificar de l'adequació de la Ventilació existent (VEN).
Compren la revisió de les extraccions i aportacions existents i la seva
adequació pel compliment de la normativa vigent.
QUATRE MIL CENT CINQUANTA-DOS EUROS

amb

-83

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
Partida alçada a justificar de l'adequació de l'aigua calenta sanitària existent (ACS). Compren la revisió de termos, acumuladors i plaques existents i la seva adequació pel compliment de la normativa vigent.
MIL SET-CENTS VUIT EUROS
Subministrament i col·locació de carcassa protectora, formata per xapa
microperforada de e=1 mm i perfils metàl·lics laminats en calent segons
detall constructiu, acabada pintada + capes antioxidant i 2 capes acabat
lacat blanc. Compren carcassa, fixacions galvanitzades, petit msterial i
qualsevol element necessari per a la seva correcta execucció i instal·lació.
TRES-CENTS TRENTA EUROS amb TRETZE

CÈNTIMS
ECLM0021

m

CÈNTIMS
ECLM0031

m

Conducte helicoidal circular de DN-450 mm interior (S/UNE
100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent Z-275 de 0,7 mm
de gruix, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 40
mm de gruix), i un segon tub helicoïdal de 0,7 mm de gruix i muntat superficialment, a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació
mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la
seva correcta execucció, funcionament i manteniment.
SETANTA-UN EUROS amb SETANTA-TRES

71,73

CÈNTIMS
0018

ECLM014

Ut

330,13

61,63

CA

0017

1.708,00

Conducte helicoidal circular de DN-355 mm interior (S/UNE
100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent Z-275 de 0,7 mm
de gruix, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 40
mm de gruix), i un segon tub helicoïdal de 0,7 mm de gruix i muntat superficialment, a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació
mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la
seva correcta execucció, funcionament i manteniment.
SEIXANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-TRES

PT

0016

4.152,56

Subministrament i muntatge de Unitat tipus roof top, Bomba de calor,
marca CLIMAVENETA, model WSM2 /HR-B /0354, o equivalent, de
condensació per aire, amb refrigerant ecologic R-410a, de 116 Kw de
potència frigorífica i calorífica, amb:

26.087,59

1062 UNIT ErP 2021 COMPLIANT
4468 SANDWICH PANELS WITH POLYURETHANE
342 POWER SUPPLY: 400V/3ph/50Hz+PE
3412 AUTOM. CIRCUIT BREAK. ON LOADS
862 VAR. FAN SPEED CONTROL DVV
1862 COSTANT AIR FLOW FUNCTION
880 Cu/Al EXTERNAL COIL
2032 COND. COIL PROTECTION NET
6192 COMPACT KEYBOARD
4162 AUTOMATIC SUM/WINT. SWITCH
4270 AIR RETURN PROBE
9970 STD. PACKING
1075 FUNCTION HR-B
2411 WITH EXTERNAL PHASE SEQUENCE RELAY
4181 SERIAL CARD MODBUS
4141 WITH AIR CTRL. QUALITY CO2
2521 SPECIAL BAG FILTERS F8+F6
Muntada sobre bancada, amb part proporcional de bigues traveseres
galvanitzades, ancoratges, petit material i qualsevol element necessari
pel seu correcte funcionament i manteniment.
VINT-I-SIS MIL VUITANTA-SET EUROS amb
Novembre 2018
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ECLM0301

m

0021

ECLM0302

m

CÈNTIMS
0022

ECLM030A

Pa

0023

ECLM041

Ut

0024

ECLM0711

CÈNTIMS
Subministrament i col·locació d' Amortïdor metàl.lic per a 450 kg, amb
molla d'acer d'alta resistència, marca VICON, model VI-20-450, o equivalent, acabat galvanitzat, segons norma UNE 100-153/88. Compren fixació amb cargols d'alta resistència 10.8, i qualsevol element necesari
per a la seva execució.
SETANTA EUROS amb VUIT CÈNTIMS
Conducte helicoidal circular de DN-750 mm interior (S/UNE
100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent Z-275 de 1 mm de
gruix, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 40
mm de gruix), i un segon tub helicoïdal de 1 mm de gruix i muntat superficialment,a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació
mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la
seva correcta execucció, funcionament i manteniment.
VUITANTA-DOS EUROS amb NORANTA-NOU

CA

UN

Partida alçada, corresponents als treballs amb sandvitx de xapa, estanca, d'entrada de les conduccions de clima a l'edifici. Formada per uns
canalons perimetrals; parets laterals i coberta de sanvitx de xapa, amb
pendent del 2%, segon detalls. Amb part proporcional d'estructura, fixacions, petit material i qualsevol altre element necessari pel seu bon funcionament i manteniment.
TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS amb SEIXANTA-

m

CÈNTIMS
0025

ECLM0721

m

Conducte helicoidal circular de DN-650 mm interior (S/UNE
100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent Z-275 de 1 mm de
gruix, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 40
mm de gruix), i un segon tub helicoïdal de 1 mm de gruix i muntat superficialment, a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació
mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la
seva correcta execucció, funcionament i manteniment.
SETANTA-CINC EUROS amb SETANTA-SET

Ut

Difusor rotacional amb deflectors fixes, circular en placa quadrada de
xapa d'acer glavanitzat, de la marca TROX, model VDL-B-H-400 /
630, o EQUIVALENT, lacat blanc Ral 9010, de 400 a 630 mm de diàmetre, per a un cabal de 1200 m3/h, regulable,amb plenum de connexió, derivació, junta, marc frontal, protecció, fixacions, petit material, i
qualsevol altre element necessari pel seu correcte funcionament i manteniment.

CÈNTIMS
0026

ECLMD400

91,07

101,63

321,61

70,08

82,99

75,77

374,45

TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb
QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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0020

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
Tub PVC de sèrie C, DN-40 mm. Col·locat superficialment, amb
unions, fixacions i qualsevol altre element necessari pel seu correcte
funcionament i manrteniment.
VUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
Conducte helicoidal circular de DN-900 mm interior (S/UNE
100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent Z-275 de 1 mm de
gruix, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 40
mm de gruix), i un segon tub helicoïdal de 1 mm de gruix i muntat superficialment, a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació
mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la
seva correcta execucció, funcionament i manteniment.
.
NORANTA-UN EUROS amb SET CÈNTIMS
Conducte helicoidal circular de DN-900 mm interior (S/UNE
100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent Z-275 de 1 mm de
gruix, lacat exteriorment de color blanc universal RAL 9010, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 40 mm de gruix), i un
segon tub helicoïdal de 1 mm de gruix i muntat superficialment, a h > 6
metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la seva correcta execucció, funcionament i manteniment.
CENT UN EUROS amb SEIXANTA-TRES

80

m
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ECLM0296

PT

0019
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Ut

EFFDVV10

m

Reixa de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat, lacada blanc RAL
9010,de la marca Koolair o equivalent, de mides 1000 x 2000 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment, amb
filtre i part proporcional d'accesoris i petit material.
CENT SETANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-

VUIT
0028

CÈNTIMS
Safata plàstica de PVC amb tapa de 400 mm d'amplària x 100 mm alçada, de color BLANC RAL 9010, FIxada amb suports al sostre / paret
i amb tots els elemnts per a la seva correcte instal·lació.
VINT-I-TRES EUROS amb SETANTA-SET

CÈNTIMS

EFGSDA1

0031

EG313505

0032

EHBTS001

0033

ELCLML01

0034

ELLÑPOIKK

0035

EM31351J

-83

0030

Safata metàl·lica, galvanitzada amb tapa de 250 mm d'amplària x 100
mm alçada i fixada amb suports al sostre / paret i amb tots els elemnts
per a la seva correcte instal·lació.
DIVUIT EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
Pa Partida alçada de desplaçament de les bancades metal·liques de les
plaques solars tèrmiques de l'ACS. Compren el desmuntatge del sistema, de les bancades, de les plaques, la custodia dels elements, i la
posterior recol·locació en els espais indicats.
TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
m Subministrament i instal·lació de conductor de coure de designació
UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, unipolar de secció 1x95 mm2 i muntat en
tubs / safata. Dificultat alta. Compren connexionat, canalitzacions, fixacions, caixes, i qualsevol element necessari per a la seva correcta
execució.
CATORZE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
Ut Legalització de la instal·lació elèctrica. Inclou projecte de legalització,
butlletí i certificat final d'obra, tasses de Visat, tasses de l'entitat verificadora i d'industria, amb l'obtenció de la corresponent acta favorable, i registre digital de la instal·lació.
NOU-CENTS VUITANTA EUROS
Ut Legalització de la instal·lació tèrmica, Climatització, ventilació i ACS.
Inclou projecte de legalització tant de les noves actuacions com de l'estat actual. Compren butlletí i certificat final d'obra, tasses de Visat, tasses
de l'entitat verificadora i d'industria, amb l'obtenció de la corresponent acta favorable, i registre digital de la instal·lació.
NOU-CENTS VUITANTA EUROS
m2 Conducte rectangular de fibra de vidre aglomerada amb resines termoenduribles (66 a 90 kg/m3), de 50x20 cm, de 25 mm de gruix, de la
marca ISOVER, model CLIMAVER NETO POR, muntat en el cel ras
superficialment, a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació
mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la
seva correcta execucció, funcionament i manteniment.
m

PT

EFFDVV20

CA

0029

U

TRENTA-SET EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
Subministrament i col.locació d'extintor manual de diòxid de carboni, de
càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret, part
proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva correcta
col.locació.
NORANTA-DOS EUROS amb SETANTA-TRES

CÈNTIMS
0036

EMDSAN01

u

Adequació de la xarxa de condensat a les noves ubicacions i unitats.
Compren part proporcional de petit material, tubs, fixacions, suports i
qualsevol element necessari per a la seu correcte funcionament.
CENT QUARANTA EUROS amb CINQUANTA

CÈNTIMS
0037

ERRDFÑE

m2 Pintat de tancaments verticals, amb repas de les superfícies, capa d'im-

QUATRE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
ESASASA1

Ut

Grúa de 40 m de longitut de braç per a pujar materials en obra.

18,41

399,54

14,67

980,00

980,00

37,90

92,73

140,50

859,80

VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb
Novembre 2018

23,77

4,95

primacio i dos d'acabat de pintura al silici color blanc RAL 9010, marca
TITAN, Professional, amb part proporcional de petit material i qualsevol
element per a la seva correcta aplicació i execució.
0038

171,58
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6
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VUITANTA
ESSDAMA

ut

ESVPA221

Pa

CÈNTIMS
Subministro y colocación de puertas con protección acústica de la marca Acústica integral modelo Acustimódul-80 o similar, formadas por estructura metálica galvanizada para el soporte de esta, con plafón exterior
de betonite de 1 mm de grosor, pintada ral según dirección facultativa,
con plafón acústico interior en chapa lacada con multiperforaciones de
0,5 mm, lana de roca de alta densidad, velo protector negro, totalmente
instaladas y comprobadas, con parte proporcional de pequeño material
y cualquier elemento para su correcta realización y ejecución.
SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-

-83

CÈNTIMS
Partida alçada d'ajudes de paleta, en l'obra civil, obertura de passos
d'instal·lacions, recolzaments, fixacions.
MIL SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb

QUINZE

CÈNTIMS
Conductor de coure nu, unipolar 1x35 mm2, col·locat al fons de l'excavació i derivació a les diferents connexions, Compren connexions i derivacions mecàniques, petit material, lectura del valor del terra resultat.

FG380902

m

0042

G214U020

m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o ar-

GG2D950B

m

0044

H1411111

U

0045

H142545

U

0046

H142AC6

U

0047

H1431101

U

0048

H1443012

U

0049

H1454420

U

0050

H1463253

U

0051

H1481131

U

3,19

TRES EUROS amb DINOU CÈNTIMS
59,08

mat, o metàl·liques, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
CINQUANTA-NOU EUROS amb VUIT CÈNTIMS
Safata metàl·lica, galvanitzada amb tapa de 100 mm d'amplària x 60
mm alçada i fixada amb suports al sostre / paret i amb tots els elemnts
per a la seva correcte instal·lació.
DOTZE EUROS
Subministrament de casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè, amb un pes màxim de 400 g, homologat segons une en 812.
CINC EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
Subministrament d'ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per
a picapedrer, amb muntura de pvc i adaptables amb cinta elàstica, amb
visor de tela metàl.lica, homologades segons une en 1731.
DOS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
Subministrament de pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
din 12, homologada segons une en 175.

CA

0043

PT

0041

SIS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
Subministrament de protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons une en 352-2 i une en 458.
ZERO EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
Subministrament de respirador amb un allotjament central per a filtre, de
cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula
d'exhalació, homologat segons ce
CINC EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
Subministrament de parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó amb maniguets fins
a mig avantbraç
QUATRE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
Subministrament de parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons din 4843
DIVUIT EUROS amb ONZE CÈNTIMS
Subministrament de granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors.
Novembre 2018
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DOTZE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

m2 Subministre i col.locació de protecció col.lectiva vertical de d'obertures

M

0054

H6452131

M

0055

HASA111

PA

HBAS2311

U

0057

HBBA1511

U

0058

HBC12100

U

0059

HBC19081

M

0060

HBC1GFJ1

U

CINC-CENTS SETANTA EUROS
Armilla groça amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, per a
la senyalització dels operaris.
CINC EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
Subministrament i muntatge de placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament, amb el desmuntatge inclòs, part proporcional de petit material i
qualsevol element per a la seva correcta instal·lació.
TRETZE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
Subministrament de con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva correcta instal·lació.

CA

0056

DOS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

DOS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
Subministrament i muntatge de cinta d'abalisament, amb un suport cada
5 m i amb el desmuntatge inclòs, part proporcional de petit material i
qualsevol element per a la seva correcta instal·lació.
UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
Subministrament i muntatge de llumenera amb làmpada intermitent de
color ambre amb energia de bateria de 12 v i amb el desmuntatge inclòs, part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva
correcta instal·lació.

VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-DOS
CÈNTIMS
0061

HGTPPRE

u

HM31161J

U

Subministrament i muntatge de farmaciola equipada i revisada, amb: Aigua oxigenada, Alcohol 96º, Tintura de iode, Mercromina, Amoníac,
Gasa estèril, Cotó hidròfil, Benes, Esparadrap, Antiespasmòdics, Analgèsics, Analgèsics, Tònics cardíacs d’urgència, Bosses per aigua o gel,
Guants esterilitzats, Xeringuilles d’un sòl ús, Agulles injectables d’un us,
Termòmetre clínic, Tònics cardíacs d’urgència. També disposarà d'un
manual de primers auxilis.
.
TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb VINT-I-

VUIT
0062

CÈNTIMS
Subministrament i col.locació d'extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs, , amb suport a paret, part proporcional de petit material i

Novembre 2018

1,66

2,90

570,00
5,65

13,49

2,78
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H6452111

80

0053

5,72

amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de
pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs,
amb part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva
correcta instal·lació.
CINC EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
Subministrament i muntatge de tanca d'alçària 1 m, de malla plàstica de
color taronja, incloent barres de tub d'acer corrugat col.locats cada 3 m
amb caputxons vermells de protecció, amb el desmuntatge inclòs, amb
part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva correcta instal·lació.
UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
Subministrament i muntatge de tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada
d'acer galvanitzat, incloent pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada
3 m sobre daus de formigó, amb el desmuntatge inclòs, amb part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva correcta instal·lació.

-83

H15141J1

PT

0052

1,42

27,82

323,28

34,95
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qualsevol element per a la seva correcta col.locació.

6

PRESSUPOST

80

TRENTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-CINC

CÈNTIMS
0063

K24240G0

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport intern de residus amb conteni-

dor.

47,98

QUARANTA-SET EUROS amb NORANTA-VUIT

CÈNTIMS

60,00

SEIXANTA EUROS
m2 Retirada i recol·locació de plaques de cel ras existent, per al seu posterior aprofitament. Compres la retirada per a alçades superiors a 5 m,
amb medis d'elevació mecànics, custodia, i posterior mutatge, revisant
l'integritat de les guies i suportrs existents, amb part proporcional de petit
material, suport, fixacions i qualsevol element per a la eva correcta
aplicació i execució.
DEU EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

10,68

Novembre 2018
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-83

KAE215701B

m3 Transport de runa a l'abocador, amb contenidor, a menys de 25 Km,

PT

0065

K24340G0

CA

0064

6.2
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0004

0005

CLM051

kg

Ut

80

Subministrament i col·locació d'escala de gat de seguretat, formata per
perfils metàl·lics laminats en calent segons detall constructiu, acabada
totalment en galvanitzat en calent Z-275. Compren escala, tapa d'accès
amb candau, fixacions galvanitzades, petit msterial i qualsevol element
necessari per a la seva correcta execucció i instal·lació.

D41IA020

D41IA040

h

u

Ma d'obra .............................................................
Maquinaria ...........................................................
Materials ...............................................................

440,16
64,36
264,25

TOTAL PARTIDA ................................................

_______________
768,77

Subministrament i col·locació de perfils d'acer laminat en calent, tipus
S-275, serie I, L, LD, T, per a la creació i conformació de l'estructura,
unions cargolades, amb cargols d'alta resistència 10.8, acabat galvanizados en calent Z-275, amb 275 g de Zinc per m2. Compren els propis
perfils, plaques, elements d'unió, rigidizadors, col·locació en obra, elements d'elevació, completament muntat i amb part proporcional de petit
material i qualsevol element necessari per a la seva correcta execució.
Ma d'obra .............................................................
Maquinaria ...........................................................
Materials ...............................................................

_______________
TOTAL PARTIDA ................................................

2,22

Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................

154,40
673,86

TOTAL PARTIDA ................................................

_______________
828,26

Subministrament i col·locació de control de coordinació de les unitats
ROOF TOP, consistent en un Control conjunt amb panell digital, que
uneix els panells de control de cada unitat, cablejat ETHERNET, Cat 6,
i qualsevol element necessari per a la seva correcte execució.

Formació de seguretat i higiene en el treball, considerant una hora a la
setmana i realitzada per un encaregat.

Reconeixament mèdic obligatori.

0,92
0,28
1,02
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0003

AEF00121

Ut

-83

0002

AEE00122

PT

0001

QUADRE DE PREUS 2.

CA

6.2

6

PRESSUPOST

Materials ...............................................................

450,00

TOTAL PARTIDA ................................................

_______________
450,00

Materials ...............................................................

190,00

_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
190,00
0006

DHAS121

Ut

Redacció del pla de seguretat i salut laboral, i provisó de la resta de documents, com obertura de centre de treball, llibre de subcontrates,... seguin les prescripcions del Departament de treball.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................
0007

E7C1APAN

m2 Subministrament i col·locació de barrera acústica de la marca Acústica

integral model Acustimódul-80 o similar, formada per estructura metàl·lica galvanizada, compren plafó exterior de betonite de 1 mm de grosor,
pintada Ral segons direcció facultativa, amb plafó acústic interior en xapa lacada amb multiperforacions de 0,5 mm, llana de roca d'alta densitat, i vel protector negre, totalment instal·lat i comprobat, amb part proporcional de petit material i qualsevol element necessari per a la seva correcta realització i execució.
Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................

380,00

30,88
127,52
_______________

TOTAL PARTIDA ................................................
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E84CA3LB

m2 Cel ras modular a base de plaques de 120X60 cm, tipus HERACLIT,

0010

EABTQ000

EABTQ001

m

Ut

Ut

Ma d'obra .............................................................
Maquinaria ...........................................................
Materials ...............................................................

10,73
0,60
31,18

TOTAL PARTIDA ................................................

_______________
42,51

Subministrament i instal·lació de conductor de coure de designació
UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, unipolar de secció 1x240 mm2 i muntat en
tubs / safata. Dificultat alta. Compren connexionat, canalitzacions, fixacions, caixes, i qualsevol element necessari per a la seva correcta
execució.

Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................

1,77
24,89

TOTAL PARTIDA ................................................

_______________
26,66

Subministrament i col·locació de nou armari d'obra, amb portes de xapa
galvanizada, que contrindrà una CS de 400 A, i un TMF-10, de 400 A,
tot segons Vandemecum de ENDESA. Totalment equipat, amb caixes
comptador, muntat, connectat, provat, acabat amb morter monocap igual
que l'existent, i porta lacada de color blanc, amb qualsevol element necessari per a la seva correcte execució i legalització.

Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................

141,60
4.376,30

TOTAL PARTIDA ................................................

_______________
4.517,90

Modificació del quadre general de distribució, (QGD), compren la retirada del módul antic de comptatge, i la modificació del sistema elèctric general de distribució amb nous elements:

CA

0011

EABTL001

PT

0009

-83

80

iguals a les existents, sistema de fixació vist i suspensió autoanivelladora.
Compres el mutatge a alçades superiors a 5 m, amb medis d'elevació
mecànics, revisant l'integritat de les guies i suportrs existents, amb part
proporcional de petit material, suport, fixacions i qualsevol element per a
la eva correcta aplicació i execució.

- Nou mòdul metàl·lic de 60 x 40 x 150 cm, metàl·lic Schneider.
- Nou emberrat de distribucció de potència als quadres existents i nous.
- Modificació del cablejat.
- 1 Interruptor mageto tèrmic de 400 A IVP, Icc > 10 KA i relé diferencial regulable en intensitat i temps.
- 3 Pilots de fases (R, S, T).
- 2 Blocs vigis, de 32 A IV P, de reserva.
- 2 Blocs vigis, de 16 A II P, de reserva.
- 1 Bloc vigi , de 10 A, II P, per a electronica, per a l'alimentació del
control.
Incorporació de protecció contra tensions permanents i transitòries al
quadre general. Compren connexionat i regulació, envolvents, fixacions, petit material, rotulació, esquemes i qualsevol altre element necessari per a la seva legalització segons el reglament de baixa tensió.

0012

EABTQ002

Ut

Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................

141,60
5.153,76

TOTAL PARTIDA ................................................

_______________
5.295,36

Subquadre electric de comandament i protecció de clima, amb envolvent IP 66, per a exterior, de dimensions de 60 cm d'amplada, 50 cm
de fons i 150 cm d'alçada, amb els circuits de subministrament, amb
bornes d'entrada i sortida rotulades amb anells numerats, i qualsevol
element indicat en l'esquema:
- 1 Seccionador general de 300 A IV P.
- 3 Pilots de fases (R, S, T).
- Distribuïdor de tensions / Embarrat.
- 2 Blocs de caixa modejada de 160 A IV P, amb anell toridal, bobina
de salt, relé diferencial, regulable en intensitat i temps.

Novembre 2018
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6

PRESSUPOST

80

- 1 Circuit de força de 63 A IV P, i diferencial de 30 mA.
- 1 Circuit de força de 25 A IV P, i diferencial de 30 mA.
- 2 Circuit de força de 32 A IV P, i diferencial de 30 mA de reserva.
- 1 Circuit de força de 16 A II P, i diferencial de 30 mA per a un endoll
schucko de carril DIN.
- 1 Circuit de enllumenat de 16 A, i diferencial de 30 mA.
- Proteccions contra sobretensions permanents i transitòries.
- Icc > 6 KA.

0015

0016

EAE300120

EAECPRO1

Pa

Pa

Ut

ECLM0021

m

Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................

_______________
TOTAL PARTIDA ................................................

Partida alçada a justificar de l'adequació de la Ventilació existent (VEN).
Compren la revisió de les extraccions i aportacions existents i la seva
adequació pel compliment de la normativa vigent.

TOTAL PARTIDA ................................................

Partida alçada a justificar de l'adequació de l'aigua calenta sanitària existent (ACS). Compren la revisió de termos, acumuladors i plaques existents i la seva adequació pel compliment de la normativa vigent.

m

Subministrament i col·locació de carcassa protectora, formata per xapa
microperforada de e=1 mm i perfils metàl·lics laminats en calent segons
detall constructiu, acabada pintada + capes antioxidant i 2 capes acabat
lacat blanc. Compren carcassa, fixacions galvanitzades, petit msterial i
qualsevol element necessari per a la seva correcta execucció i instal·lació.

1.708,00

Ma d'obra .............................................................
Maquinaria ...........................................................
Materials ...............................................................

233,78
7,50
88,85

TOTAL PARTIDA ................................................

_______________
330,13

Conducte helicoidal circular de DN-355 mm interior (S/UNE
100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent Z-275 de 0,7 mm
de gruix, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 40
mm de gruix), i un segon tub helicoïdal de 0,7 mm de gruix i muntat superficialment, a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació
mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la
seva correcta execucció, funcionament i manteniment.

Conducte helicoidal circular de DN-450 mm interior (S/UNE
100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent Z-275 de 0,7 mm
de gruix, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 40
mm de gruix), i un segon tub helicoïdal de 0,7 mm de gruix i muntat superficialment, a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació
mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la
seva correcta execucció, funcionament i manteniment.

Ma d'obra .............................................................
Maquinaria ...........................................................
Materials ...............................................................

Novembre 2018

4.152,56

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................

TOTAL PARTIDA ................................................
ECLM0031

5.481,02

Sense descomposició

Ma d'obra .............................................................
Maquinaria ...........................................................
Materials ...............................................................

0017

106,20
5.374,82
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0014

EAE20121

CA

0013

PT

-83

Compren borna per a la connexió d'aquest a xarxa de terra. La caixa
serà metal·lica de color a definir per la direcció Facultativa, amb porta
metàl·lica i pany homologat, aquest anirà complementat amb una copia
plastificada dels esquemes revisats i actualitzats per a consulta i futurs
manteniments. Compren el connexionat intern i extern de tots els conductors, el subministrament i muntage de fixacions, unions, zocals, tapes, amb una reserva d'ampliació d'un 30 %, part proporcional de petit
material i qualsevol element necessari per al seu correcte funcionament i
manteniment.
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6

PRESSUPOST

TOTAL PARTIDA ................................................

ECLM014

Ut

Subministrament i muntatge de Unitat tipus roof top, Bomba de calor,
marca CLIMAVENETA, model WSM2 /HR-B /0354, o equivalent, de
condensació per aire, amb refrigerant ecologic R-410a, de 116 Kw de
potència frigorífica i calorífica, amb:

80

0018

_______________
71,73

Muntada sobre bancada, amb part proporcional de bigues traveseres
galvanitzades, ancoratges, petit material i qualsevol element necessari
pel seu correcte funcionament i manteniment.

0020

ECLM0296

m

ECLM0301

m

272,00
25.815,59

TOTAL PARTIDA ................................................

_______________
26.087,59

Tub PVC de sèrie C, DN-40 mm. Col·locat superficialment, amb
unions, fixacions i qualsevol altre element necessari pel seu correcte
funcionament i manrteniment.

CA

0019

Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................

Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................
TOTAL PARTIDA ................................................

Conducte helicoidal circular de DN-900 mm interior (S/UNE
100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent Z-275 de 1 mm de
gruix, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 40
mm de gruix), i un segon tub helicoïdal de 1 mm de gruix i muntat superficialment, a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació
mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la
seva correcta execucció, funcionament i manteniment.
.

Ma d'obra .............................................................
Maquinaria ...........................................................
Materials ...............................................................
TOTAL PARTIDA ................................................

0021

ECLM0302

m

Conducte helicoidal circular de DN-900 mm interior (S/UNE
100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent Z-275 de 1 mm de
gruix, lacat exteriorment de color blanc universal RAL 9010, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 40 mm de gruix), i un
segon tub helicoïdal de 1 mm de gruix i muntat superficialment, a h > 6
metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la seva correcta execucció, funcionament i manteniment.

Ma d'obra .............................................................
Maquinaria ...........................................................
Materials ...............................................................
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PT

-83

1062 UNIT ErP 2021 COMPLIANT
4468 SANDWICH PANELS WITH POLYURETHANE
342 POWER SUPPLY: 400V/3ph/50Hz+PE
3412 AUTOM. CIRCUIT BREAK. ON LOADS
862 VAR. FAN SPEED CONTROL DVV
1862 COSTANT AIR FLOW FUNCTION
880 Cu/Al EXTERNAL COIL
2032 COND. COIL PROTECTION NET
6192 COMPACT KEYBOARD
4162 AUTOMATIC SUM/WINT. SWITCH
4270 AIR RETURN PROBE
9970 STD. PACKING
1075 FUNCTION HR-B
2411 WITH EXTERNAL PHASE SEQUENCE RELAY
4181 SERIAL CARD MODBUS
4141 WITH AIR CTRL. QUALITY CO2
2521 SPECIAL BAG FILTERS F8+F6

6,80
1,98

_______________
8,78

24,71
1,20
65,16

_______________
91,07

24,71
1,20
75,72

_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
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0026

0027

ECLM0721

m

m

ECLMD400

EEK71GG1

Ut

Ut

80

Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................

123,52
198,09

TOTAL PARTIDA ................................................

_______________
321,61

Subministrament i col·locació d' Amortïdor metàl.lic per a 450 kg, amb
molla d'acer d'alta resistència, marca VICON, model VI-20-450, o equivalent, acabat galvanitzat, segons norma UNE 100-153/88. Compren fixació amb cargols d'alta resistència 10.8, i qualsevol element necesari
per a la seva execució.

Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................

6,17
63,91

TOTAL PARTIDA ................................................

_______________
70,08

Conducte helicoidal circular de DN-750 mm interior (S/UNE
100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent Z-275 de 1 mm de
gruix, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 40
mm de gruix), i un segon tub helicoïdal de 1 mm de gruix i muntat superficialment,a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació
mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la
seva correcta execucció, funcionament i manteniment.

Ma d'obra .............................................................
Maquinaria ...........................................................
Materials ...............................................................

24,71
1,20
57,08

TOTAL PARTIDA ................................................

_______________
82,99

Conducte helicoidal circular de DN-650 mm interior (S/UNE
100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent Z-275 de 1 mm de
gruix, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 40
mm de gruix), i un segon tub helicoïdal de 1 mm de gruix i muntat superficialment, a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació
mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la
seva correcta execucció, funcionament i manteniment.

Ma d'obra .............................................................
Maquinaria ...........................................................
Materials ...............................................................
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0025

ECLM0711

Ut

Partida alçada, corresponents als treballs amb sandvitx de xapa, estanca, d'entrada de les conduccions de clima a l'edifici. Formada per uns
canalons perimetrals; parets laterals i coberta de sanvitx de xapa, amb
pendent del 2%, segon detalls. Amb part proporcional d'estructura, fixacions, petit material i qualsevol altre element necessari pel seu bon funcionament i manteniment.

-83

0024

ECLM041

Pa

PT

0023

ECLM030A

CA

0022

6

PRESSUPOST

21,61
1,20
52,96

_______________
TOTAL PARTIDA ................................................

Difusor rotacional amb deflectors fixes, circular en placa quadrada de
xapa d'acer glavanitzat, de la marca TROX, model VDL-B-H-400 /
630, o EQUIVALENT, lacat blanc Ral 9010, de 400 a 630 mm de diàmetre, per a un cabal de 1200 m3/h, regulable,amb plenum de connexió, derivació, junta, marc frontal, protecció, fixacions, petit material, i
qualsevol altre element necessari pel seu correcte funcionament i manteniment.

Ma d'obra .............................................................
Maquinaria ...........................................................
Materials ...............................................................

9,27
1,20
363,98

TOTAL PARTIDA ................................................

_______________
374,45

Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................

15,44
156,14

TOTAL PARTIDA ................................................

_______________
171,58

Reixa de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat, lacada blanc RAL
9010,de la marca Koolair o equivalent, de mides 1000 x 2000 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment, amb
filtre i part proporcional d'accesoris i petit material.

Novembre 2018
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m

Safata plàstica de PVC amb tapa de 400 mm d'amplària x 100 mm alçada, de color BLANC RAL 9010, FIxada amb suports al sostre / paret
i amb tots els elemnts per a la seva correcte instal·lació.

Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................

0031

0032

0033

0034

EG313505

EHBTS001

Pa

m

Ut

ELCLML01

ELLÑPOIKK

Ut

_______________

TOTAL PARTIDA ................................................

23,77

Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................

0,89
17,52

Safata metàl·lica, galvanitzada amb tapa de 250 mm d'amplària x 100
mm alçada i fixada amb suports al sostre / paret i amb tots els elemnts
per a la seva correcte instal·lació.

-83

EFGSDA1

m

_______________
TOTAL PARTIDA ................................................

18,41

Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................

272,72
126,82

Partida alçada de desplaçament de les bancades metal·liques de les
plaques solars tèrmiques de l'ACS. Compren el desmuntatge del sistema, de les bancades, de les plaques, la custodia dels elements, i la
posterior recol·locació en els espais indicats.

PT

0030

EFFDVV20

_______________
TOTAL PARTIDA ................................................

399,54

Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................

1,77
12,90

TOTAL PARTIDA ................................................

_______________
14,67

Subministrament i instal·lació de conductor de coure de designació
UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, unipolar de secció 1x95 mm2 i muntat en
tubs / safata. Dificultat alta. Compren connexionat, canalitzacions, fixacions, caixes, i qualsevol element necessari per a la seva correcta
execució.

Legalització de la instal·lació elèctrica. Inclou projecte de legalització,
butlletí i certificat final d'obra, tasses de Visat, tasses de l'entitat verificadora i d'industria, amb l'obtenció de la corresponent acta favorable, i registre digital de la instal·lació.

CA

0029

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................

Legalització de la instal·lació tèrmica, Climatització, ventilació i ACS.
Inclou projecte de legalització tant de les noves actuacions com de l'estat actual. Compren butlletí i certificat final d'obra, tasses de Visat, tasses
de l'entitat verificadora i d'industria, amb l'obtenció de la corresponent acta favorable, i registre digital de la instal·lació.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................

m2 Conducte rectangular de fibra de vidre aglomerada amb resines termo-

enduribles (66 a 90 kg/m3), de 50x20 cm, de 25 mm de gruix, de la
marca ISOVER, model CLIMAVER NETO POR, muntat en el cel ras
superficialment, a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació
mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la
seva correcta execucció, funcionament i manteniment.
Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................
TOTAL PARTIDA ................................................
0035

EM31351J

U

0,89
22,88

Subministrament i col.locació d'extintor manual de diòxid de carboni, de
càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret, part
proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva correcta
col.locació.
Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................
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EFFDVV10

80

0028

6
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980,00

980,00

21,61
16,29

_______________
37,90

6,71
86,02

_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
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EMDSAN01

u

Adequació de la xarxa de condensat a les noves ubicacions i unitats.
Compren part proporcional de petit material, tubs, fixacions, suports i
qualsevol element necessari per a la seu correcte funcionament.

80

0036

6

PRESSUPOST

Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................

_______________

TOTAL PARTIDA ................................................

0037

ERRDFÑE

136,00
4,50

m2 Pintat de tancaments verticals, amb repas de les superfícies, capa d'im-

140,50

0041

ut

Grúa de 40 m de longitut de braç per a pujar materials en obra.

ESVPA221

FG380902

Pa

m

Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................

2,56
2,39

TOTAL PARTIDA ................................................

_______________
4,95

Ma d'obra .............................................................
Maquinaria ...........................................................
Materials ...............................................................

152,00
704,00
3,80

TOTAL PARTIDA ................................................

_______________
859,80

Subministro y colocación de puertas con protección acústica de la marca Acústica integral modelo Acustimódul-80 o similar, formadas por estructura metálica galvanizada para el soporte de esta, con plafón exterior
de betonite de 1 mm de grosor, pintada ral según dirección facultativa,
con plafón acústico interior en chapa lacada con multiperforaciones de
0,5 mm, lana de roca de alta densidad, velo protector negro, totalmente
instaladas y comprobadas, con parte proporcional de pequeño material
y cualquier elemento para su correcta realización y ejecución.

Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................

30,88
600,77

TOTAL PARTIDA ................................................

_______________
631,65

Partida alçada d'ajudes de paleta, en l'obra civil, obertura de passos
d'instal·lacions, recolzaments, fixacions.

Sense descomposició
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0040

ESSDAMA

Ut

PT

0039

ESASASA1

CA

0038

-83

primacio i dos d'acabat de pintura al silici color blanc RAL 9010, marca
TITAN, Professional, amb part proporcional de petit material i qualsevol
element per a la seva correcta aplicació i execució.

TOTAL PARTIDA ................................................

1.773,15

Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................

0,89
2,30

Conductor de coure nu, unipolar 1x35 mm2, col·locat al fons de l'excavació i derivació a les diferents connexions, Compren connexions i derivacions mecàniques, petit material, lectura del valor del terra resultat.

_______________
0042

G214U020

TOTAL PARTIDA ................................................
m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o ar-

mat, o metàl·liques, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

Ma d'obra .............................................................
Maquinaria ...........................................................
Materials ...............................................................

3,19

43,34
14,66
1,08

_______________
TOTAL PARTIDA ................................................

0043

GG2D950B

m

Safata metàl·lica, galvanitzada amb tapa de 100 mm d'amplària x 60
mm alçada i fixada amb suports al sostre / paret i amb tots els elemnts
per a la seva correcte instal·lació.

Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................

59,08

0,89
11,11

_______________
TOTAL PARTIDA ................................................
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U

Subministrament de casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè, amb un pes màxim de 400 g, homologat segons une en 812.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................

0045

H142545

U

Subministrament d'ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per
a picapedrer, amb muntura de pvc i adaptables amb cinta elàstica, amb
visor de tela metàl.lica, homologades segons une en 1731.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................

0049

0050

0051

0052

H1443012

H1454420

H1463253

U

U

U

U

H1481131

H15141J1

U

Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ................................................

Subministrament de protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons une en 352-2 i une en 458.

TOTAL PARTIDA ................................................

Subministrament de respirador amb un allotjament central per a filtre, de
cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula
d'exhalació, homologat segons ce

Subministrament de parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó amb maniguets fins
a mig avantbraç

Subministrament de parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons din 4843
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ................................................

Subministrament de granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................

TOTAL PARTIDA ................................................

Subministrament i muntatge de tanca d'alçària 1 m, de malla plàstica de
color taronja, incloent barres de tub d'acer corrugat col.locats cada 3 m
amb caputxons vermells de protecció, amb el desmuntatge inclòs, amb
part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva correcta instal·lació.

Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................
TOTAL PARTIDA ................................................

Novembre 2018

5,81

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................

m2 Subministre i col.locació de protecció col.lectiva vertical de d'obertures

M

0,31

Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ................................................

Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................

H6452111

6,82

Sense descomposició

amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de
pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs,
amb part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva
correcta instal·lació.

0053

2,64

Subministrament de pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
din 12, homologada segons une en 175.

-83

0048

H1431101

U

PT

0047

H142AC6

CA

0046

5,48
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H1411111

80

0044

6

PRESSUPOST

18,11

12,12

5,36
0,36

_______________
5,72

1,56
0,10

_______________
1,66
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M

Subministrament i muntatge de tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada
d'acer galvanitzat, incloent pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada
3 m sobre daus de formigó, amb el desmuntatge inclòs, amb part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva correcta instal·lació.

Ma d'obra .............................................................
Maquinaria ...........................................................
Materials ...............................................................

0058

0059

HBBA1511

HBC12100

U

U

U

-83

0057

HBAS2311

PA

HBC19081

M

Ma d'obra .............................................................

TOTAL PARTIDA ................................................

HBC1GFJ1

U

5,65

Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................

2,93
10,56

TOTAL PARTIDA ................................................

_______________
13,49

Subministrament de con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva correcta instal·lació.
Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................

u

0,29
2,49

_______________
TOTAL PARTIDA ................................................

Subministrament i muntatge de cinta d'abalisament, amb un suport cada
5 m i amb el desmuntatge inclòs, part proporcional de petit material i
qualsevol element per a la seva correcta instal·lació.

Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................

Subministrament i muntatge de llumenera amb làmpada intermitent de
color ambre amb energia de bateria de 12 v i amb el desmuntatge inclòs, part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva
correcta instal·lació.

TOTAL PARTIDA ................................................
HGTPPRE

570,00

TOTAL PARTIDA ................................................

Subministrament i muntatge de placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament, amb el desmuntatge inclòs, part proporcional de petit material i
qualsevol element per a la seva correcta instal·lació.

Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................

0061

570,00

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................
0060

2,90

_______________

Armilla groça amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, per a
la senyalització dels operaris.

PT

0056

HASA111

_______________

TOTAL PARTIDA ................................................

CA

0055

2,12
0,00
0,77
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H6452131

80

0054

6

PRESSUPOST

Subministrament i muntatge de farmaciola equipada i revisada, amb: Aigua oxigenada, Alcohol 96º, Tintura de iode, Mercromina, Amoníac,
Gasa estèril, Cotó hidròfil, Benes, Esparadrap, Antiespasmòdics, Analgèsics, Analgèsics, Tònics cardíacs d’urgència, Bosses per aigua o gel,
Guants esterilitzats, Xeringuilles d’un sòl ús, Agulles injectables d’un us,
Termòmetre clínic, Tònics cardíacs d’urgència. També disposarà d'un
manual de primers auxilis.
.
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2,78

1,30
0,13

_______________
1,42

2,93
24,89

_______________
27,82
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6

PRESSUPOST
TOTAL PARTIDA ................................................

U

Subministrament i col.locació d'extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs, , amb suport a paret, part proporcional de petit material i
qualsevol element per a la seva correcta col.locació.

K24240G0

dor.

KAE215701B

TOTAL PARTIDA ................................................

_______________
34,95

Ma d'obra .............................................................
Maquinaria ...........................................................
Materials ...............................................................

29,25
18,00
0,73
_______________

TOTAL PARTIDA ................................................

m3 Transport de runa a l'abocador, amb contenidor, a menys de 25 Km,
Maquinaria ...........................................................
Materials ...............................................................

PT

0065

K24340G0

TOTAL PARTIDA ................................................

47,98
18,00
42,00
_______________
60,00

m2 Retirada i recol·locació de plaques de cel ras existent, per al seu poste-

rior aprofitament. Compres la retirada per a alçades superiors a 5 m,
amb medis d'elevació mecànics, custodia, i posterior mutatge, revisant
l'integritat de les guies i suportrs existents, amb part proporcional de petit
material, suport, fixacions i qualsevol element per a la eva correcta
aplicació i execució.

CA

0064

6,71
28,24

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport intern de residus amb conteni-

-83

0063

Ma d'obra .............................................................
Materials ...............................................................

Novembre 2018

Ma d'obra .............................................................
Maquinaria ...........................................................
Materials ...............................................................

5,85
1,20
3,63

TOTAL PARTIDA ................................................

_______________
10,68
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HM31161J

80

0062

323,28

6.3

Novembre 2018
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PT

CA
80

6

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ
COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT
PLÀNOLS

PRESSUPOST.
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80

6

PRESSUPOST

PRESSUPOST DETALLAT.

6.3
G214U020

CAPITOL C01 ENDERROC

m3 ENDERROC D'ESTRUCTURA DE FORMIGÓ / METÀL•LICA, MAN. O MEC.

K24240G0

-83

Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, o metàl·liques, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

18,00

59,08

1.063,44

17,10

47,98

820,46

17,10

60,00

1.026,00
_______________

m3 CÀRREGA MAN.+TRANSP.TERRES ABOC.,CONTENIDOR

Càrrega amb mitjans manuals i transport intern de residus amb contenidor.
K24340G0

m3 TRANSPORT RUNA ABOC.,CONTENIDOR

Transport de runa a l'abocador, amb contenidor, a menys de 25 Km,

TOTAL CAPITOL C01 ENDERROC ...........................................................................................................
CAPITOL C02 ESTRUCTURES

PT

AEF00121

2.909,90

kg ESTRUCTURA BANCADA EN ACER GALVANITZAT

Subministrament i col·locació de perfils d'acer laminat en calent, tipus S-275, serie I, L, LD, T, per a
la creació i conformació de l'estructura, unions cargolades, amb cargols d'alta resistència 10.8, acabat galvanizados en calent Z-275, amb 275 g de Zinc per m2. Compren els propis perfils, plaques,
elements d'unió, rigidizadors, col·locació en obra, elements d'elevació, completament muntat i amb
part proporcional de petit material i qualsevol element necessari per a la seva correcta execució.
4.078,01

CA

Subministrament i col·locació d'escala de gat de seguretat, formata per perfils metàl·lics laminats en
calent segons detall constructiu, acabada totalment en galvanitzat en calent Z-275. Compren escala,
tapa d'accès amb candau, fixacions galvanitzades, petit msterial i qualsevol element necessari per a
la seva correcta execucció i instal·lació.

ESVPA221

2,22

9.053,18

1,00

768,77

768,77

1,00

1.773,15

1.773,15
_______________

Ut ESCALA DE GAT DE SEGURETAT

Pa AJUDES DE PALETA A L'OBRA CIVIL

Partida alçada d'ajudes de paleta, en l'obra civil, obertura de passos d'instal·lacions, recolzaments, fixacions.

TOTAL CAPITOL C02 ESTRUCTURES ....................................................................................................

KAE215701B

CAPITOL C03 TANCAMENTS I ACABATS

m2 RETIRADA I RECOL•LOCACIÓ DE PLAQUES DE CEL RAS, APROFIT.

Retirada i recol·locació de plaques de cel ras existent, per al seu posterior aprofitament. Compres la
retirada per a alçades superiors a 5 m, amb medis d'elevació mecànics, custodia, i posterior mutatge, revisant l'integritat de les guies i suportrs existents, amb part proporcional de petit material, suport,
fixacions i qualsevol element per a la eva correcta aplicació i execució.

225,00

E84CA3LB

220,00

ERRDFÑE

2.403,00

42,51

9.352,20

4,95

678,15

m2 PINTAT VERTICAL INTERIOR, 1B+2A, SILICI, TITAN, RAL 9010.

Pintat de tancaments verticals, amb repas de les superfícies, capa d'imprimacio i dos d'acabat de
pintura al silici color blanc RAL 9010, marca TITAN, Professional, amb part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva correcta aplicació i execució.
137,00

Novembre 2018
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11.595,10

10,68

m2 CEL RAS 120X60 CM, ENTRAMAT VIST, TIPUS HERACLIT

Cel ras modular a base de plaques de 120X60 cm, tipus HERACLIT, iguals a les existents, sistema
de fixació vist i suspensió autoanivelladora.
Compres el mutatge a alçades superiors a 5 m, amb medis d'elevació mecànics, revisant l'integritat
de les guies i suportrs existents, amb part proporcional de petit material, suport, fixacions i qualsevol
element per a la eva correcta aplicació i execució.
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E7C1APAN

6

PRESSUPOST

m2 TANCAMENT ACÚSTIC ACUSTICMODUL-80 + ESTRUCTURA MET.

ESSDAMA

ut

80

Subministrament i col·locació de barrera acústica de la marca Acústica integral model Acustimódul-80 o similar, formada per estructura metàl·lica galvanizada, compren plafó exterior de betonite de
1 mm de grosor, pintada Ral segons direcció facultativa, amb plafó acústic interior en xapa lacada
amb multiperforacions de 0,5 mm, llana de roca d'alta densitat, i vel protector negre, totalment instal·lat i comprobat, amb part proporcional de petit material i qualsevol element necessari per a la seva
correcta realització i execució.
PORTES ACÚSTIQUES ACUSTICMODUL-80

96,36

-83

Subministro y colocación de puertas con protección acústica de la marca Acústica integral modelo
Acustimódul-80 o similar, formadas por estructura metálica galvanizada para el soporte de esta, con
plafón exterior de betonite de 1 mm de grosor, pintada ral según dirección facultativa, con plafón
acústico interior en chapa lacada con multiperforaciones de 0,5 mm, lana de roca de alta densidad,
velo protector negro, totalmente instaladas y comprobadas, con parte proporcional de pequeño material y cualquier elemento para su correcta realización y ejecución.

2,00

158,40

15.263,42

631,65

1.263,30
_______________

TOTAL CAPITOL C03 TANCAMENTS I ACABATS ..................................................................................
CAPITOL C04 INSTAL.LACIONS CLIMATITZACIÓ
SUBCAPITOL C04-1 EQUIPS CLIMATITZACIÓ

PT

ESASASA1

28.960,07

Ut GRUA DE TRANSPORT DE MATERIALS

Grúa de 40 m de longitut de braç per a pujar materials en obra.
ECLM014

1,00

859,80

859,80

2,00

26.087,59

52.175,18

16,00

70,08

1.121,28

330,13

1.320,52
_______________

Ut BOMBA DE CALOR TIPUS ROOF-TOP DE 120 KW DE P.F.

CA

1062 UNIT ErP 2021 COMPLIANT
4468 SANDWICH PANELS WITH POLYURETHANE
342 POWER SUPPLY: 400V/3ph/50Hz+PE
3412 AUTOM. CIRCUIT BREAK. ON LOADS
862 VAR. FAN SPEED CONTROL DVV
1862 COSTANT AIR FLOW FUNCTION
880 Cu/Al EXTERNAL COIL
2032 COND. COIL PROTECTION NET
6192 COMPACT KEYBOARD
4162 AUTOMATIC SUM/WINT. SWITCH
4270 AIR RETURN PROBE
9970 STD. PACKING
1075 FUNCTION HR-B
2411 WITH EXTERNAL PHASE SEQUENCE RELAY
4181 SERIAL CARD MODBUS
4141 WITH AIR CTRL. QUALITY CO2
2521 SPECIAL BAG FILTERS F8+F6
Muntada sobre bancada, amb part proporcional de bigues traveseres galvanitzades, ancoratges, petit material i qualsevol element necessari pel seu correcte funcionament i manteniment.

ECLM041

Ut AMORTÏDOR METÀL·LIC DE 450 kG.

Subministrament i col·locació d' Amortïdor metàl.lic per a 450 kg, amb molla d'acer d'alta resistència,
marca VICON, model VI-20-450, o equivalent, acabat galvanitzat, segons norma UNE 100-153/88.
Compren fixació amb cargols d'alta resistència 10.8, i qualsevol element necesari per a la seva execució.
EAECPRO1

Ut CARCASA METAL.LICA PROTECTORA XAPA MICROPERFORADA

Subministrament i col·locació de carcassa protectora, formata per xapa microperforada de e=1 mm i
perfils metàl·lics laminats en calent segons detall constructiu, acabada pintada + capes antioxidant i 2
capes acabat lacat blanc. Compren carcassa, fixacions galvanitzades, petit msterial i qualsevol element necessari per a la seva correcta execucció i instal·lació.

4,00

TOTAL SUBCAPITOL C04-1 EQUIPS CLIMATITZACIÓ .........
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Subministrament i muntatge de Unitat tipus roof top, Bomba de calor, marca CLIMAVENETA, model
WSM2 /HR-B /0354, o equivalent, de condensació per aire, amb refrigerant ecologic R-410a, de 116
Kw de potència frigorífica i calorífica, amb:

55.476,78
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m

CONDUCTE CIRCULAR DN-355 mm

80

ECLM0021

SUBCAPITOL C04-2 DISTRIBUCCIÓ D'AIRE
APARTAT CLM02 CONDUCCIONS

6

PRESSUPOST

Conducte helicoidal circular de DN-355 mm interior (S/UNE 100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent Z-275 de 0,7 mm de gruix, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de
40 mm de gruix), i un segon tub helicoïdal de 0,7 mm de gruix i muntat superficialment, a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació mecànics, incluint suports, unions i part proporcional
d'elements pel a la seva correcta execucció, funcionament i manteniment.
ECLM0031

m

CONDUCTE CIRCULAR DN-450 mm

116,20

61,63

7.161,41

14,50

71,73

1.040,09

22,00

75,77

1.666,94

40,00

82,99

3.319,60

75,42

91,07

6.868,50

16,00

101,63

1.626,08

2,00

321,61

643,22

32,00

37,90

1.212,80
_______________

m

CONDUCTE CIRCULAR DN-650 mm

ECLM0711

m

PT

Conducte helicoidal circular de DN-650 mm interior (S/UNE 100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent Z-275 de 1 mm de gruix, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de
40 mm de gruix), i un segon tub helicoïdal de 1 mm de gruix i muntat superficialment, a h > 6 metres
d'alçada, mitjançant elements d'elevació mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la seva correcta execucció, funcionament i manteniment.
CONDUCTE CIRCULAR DN-750 mm

Conducte helicoidal circular de DN-750 mm interior (S/UNE 100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent Z-275 de 1 mm de gruix, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de
40 mm de gruix), i un segon tub helicoïdal de 1 mm de gruix i muntat superficialment,a h > 6 metres
d'alçada, mitjançant elements d'elevació mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la seva correcta execucció, funcionament i manteniment.
ECLM0301

m

CONDUCTE CIRCULAR DN-900 mm

CA

Conducte helicoidal circular de DN-900 mm interior (S/UNE 100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent Z-275 de 1 mm de gruix, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de
40 mm de gruix), i un segon tub helicoïdal de 1 mm de gruix i muntat superficialment, a h > 6 metres
d'alçada, mitjançant elements d'elevació mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la seva correcta execucció, funcionament i manteniment.
.

ECLM0302

m

CONDUCTE CIRCULAR DN-900 mm, LACAT RAL 9010

Conducte helicoidal circular de DN-900 mm interior (S/UNE 100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent Z-275 de 1 mm de gruix, lacat exteriorment de color blanc universal RAL 9010, més
aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 40 mm de gruix), i un segon tub helicoïdal de 1
mm de gruix i muntat superficialment, a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la seva correcta execucció, funcionament i manteniment.

ECLM030A

Pa PARTIDA ALÇADA ENTRADA DE CONDUCCIONS.

Partida alçada, corresponents als treballs amb sandvitx de xapa, estanca, d'entrada de les conduccions de clima a l'edifici. Formada per uns canalons perimetrals; parets laterals i coberta de sanvitx
de xapa, amb pendent del 2%, segon detalls. Amb part proporcional d'estructura, fixacions, petit material i qualsevol altre element necessari pel seu bon funcionament i manteniment.
ELLÑPOIKK

m2 CONDUCTE FV AGLOMERADA 66-90KG/M3, e=25 MM,EN CEL RAS

Conducte rectangular de fibra de vidre aglomerada amb resines termoenduribles (66 a 90 kg/m3), de
50x20 cm, de 25 mm de gruix, de la marca ISOVER, model CLIMAVER NETO POR, muntat en
el cel ras superficialment, a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació mecànics, incluint
suports, unions i part proporcional d'elements pel a la seva correcta execucció, funcionament i manteniment.

TOTAL APARTAT CLM02 CONDUCCIONS.............................
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ECLM0721

-83

Conducte helicoidal circular de DN-450 mm interior (S/UNE 100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent Z-275 de 0,7 mm de gruix, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de
40 mm de gruix), i un segon tub helicoïdal de 0,7 mm de gruix i muntat superficialment, a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació mecànics, incluint suports, unions i part proporcional
d'elements pel a la seva correcta execucció, funcionament i manteniment.

23.538,64
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ECLMD400

APARTAT CLM03 ELEMENTS DE DIFUSIÓ I RETORN

Ut DIFUSOR ROTACIONAL CIRCULAR D=400 - 630 mm

6

PRESSUPOST

EEK71GG1

80

Difusor rotacional amb deflectors fixes, circular en placa quadrada de xapa d'acer glavanitzat, de la
marca TROX, model VDL-B-H-400 / 630, o EQUIVALENT, lacat blanc Ral 9010, de 400 a 630
mm de diàmetre, per a un cabal de 1200 m3/h, regulable,amb plenum de connexió, derivació, junta,
marc frontal, protecció, fixacions, petit material, i qualsevol altre element necessari pel seu correcte
funcionament i manteniment.
33,00

374,45

12.356,85

4,00

171,58

686,32
_______________

Ut REIXA DE RETORN DE 1000x2000mm D'ALUMINI ANODITZAT /LACAT.

-83

Reixa de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat, lacada blanc RAL 9010,de la marca Koolair o
equivalent, de mides 1000 x 2000 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al
bastiment, amb filtre i part proporcional d'accesoris i petit material.

TOTAL APARTAT CLM03 ELEMENTS DE DIFUSIÓ I RETORN
____________
TOTAL SUBCAPITOL C04-2 DISTRIBUCCIÓ D'AIRE.............
36.581,81

SUBCAPITOL C04-3 SANEJAMENT
CONCUCTE PVC DN-40 mm

Tub PVC de sèrie C, DN-40 mm. Col·locat superficialment, amb unions, fixacions i qualsevol altre
element necessari pel seu correcte funcionament i manrteniment.
EMDSAN01

u

Adequació de la xarxa de condensat a les noves ubicacions i unitats. Compren part proporcional de
petit material, tubs, fixacions, suports i qualsevol element necessari per a la seu correcte funcionament.

175,60

1,00

140,50

140,50
_______________

TOTAL SUBCAPITOL C04-3 SANEJAMENT ...........................

Ut CONTROL COORDINAT DE UNITATS ROOF TOP

Subministrament i col·locació de control de coordinació de les unitats ROOF TOP, consistent en un
Control conjunt amb panell digital, que uneix els panells de control de cada unitat, cablejat ETHERNET, Cat 6, i qualsevol element necessari per a la seva correcte execució.

ELCLML01

8,78

SUBCAPITOL C04-4 CONTROL

CA

CLM051

20,00

Adequació de la xarxa de condensats.

1,00

828,26

TOTAL SUBCAPITOL C04-4 CONTROL ..................................

SUBCAPITOL C04-5 LEGALITZACIÓ

Ut LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA

Legalització de la instal·lació tèrmica, Climatització, ventilació i ACS. Inclou projecte de legalització
tant de les noves actuacions com de l'estat actual. Compren butlletí i certificat final d'obra, tasses de
Visat, tasses de l'entitat verificadora i d'industria, amb l'obtenció de la corresponent acta favorable, i
registre digital de la instal·lació.

1,00

980,00

TOTAL SUBCAPITOL C04-5 LEGALITZACIÓ .........................
TOTAL CAPITOL C04 INSTAL.LACIONS CLIMATITZACIÓ ....................................................................
EAE20121

CAPITOL C05 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

Pa PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE L'ADEQUACIÓ DE LA VENTILACIÓ

Partida alçada a justificar de l'adequació de la Ventilació existent (VEN). Compren la revisió de les
extraccions i aportacions existents i la seva adequació pel compliment de la normativa vigent.
1,00

4.152,56

TOTAL CAPITOL C05 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ .........................................................................
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m

PT

ECLM0296

828,26
_______________

828,26

980,00
_______________

980,00
____________
94.182,95

4.152,56
_______________

4.152,56
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EFGSDA1

6

PRESSUPOST

CAPITOL C06 INSTAL·LACIÓ DE AIGUA CALENTA SANITARIA

Pa PARTIDA ALÇADA DE DESPLAÇAMENT BANCADES PLAQUES ACS.

EAE300120

80

Partida alçada de desplaçament de les bancades metal·liques de les plaques solars tèrmiques de
l'ACS. Compren el desmuntatge del sistema, de les bancades, de les plaques, la custodia dels elements, i la posterior recol·locació en els espais indicats.

2,00

399,54

799,08

1,00

1.708,00

1.708,00
_______________

Pa PARTIDA ALÇADA DE L'ADEQUACIÓ DE L'AIGUA CALENTA S.

-83

Partida alçada a justificar de l'adequació de l'aigua calenta sanitària existent (ACS). Compren la revisió de termos, acumuladors i plaques existents i la seva adequació pel compliment de la normativa
vigent.

TOTAL CAPITOL C06 INSTAL·LACIÓ DE AIGUA CALENTA SANITARIA .............................................
EABTQ000

2.507,08

CAPITOL C07 INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
Ut CAIXA DE SECCIONAMENT DE 400 + TMF-10 400 A

EABTQ001

PT

Subministrament i col·locació de nou armari d'obra, amb portes de xapa galvanizada, que contrindrà
una CS de 400 A, i un TMF-10, de 400 A, tot segons Vandemecum de ENDESA. Totalment equipat, amb caixes comptador, muntat, connectat, provat, acabat amb morter monocap igual que l'existent, i porta lacada de color blanc, amb qualsevol element necessari per a la seva correcte execució
i legalització.
1,00

4.517,90

4.517,90

1,00

5.295,36

5.295,36

Ut MODIFICACIÓ DEL QUADRE GENERAL (QGD)

CA

- Nou mòdul metàl·lic de 60 x 40 x 150 cm, metàl·lic Schneider.
- Nou emberrat de distribucció de potència als quadres existents i nous.
- Modificació del cablejat.
- 1 Interruptor mageto tèrmic de 400 A IVP, Icc > 10 KA i relé diferencial regulable en intensitat i
temps.
- 3 Pilots de fases (R, S, T).
- 2 Blocs vigis, de 32 A IV P, de reserva.
- 2 Blocs vigis, de 16 A II P, de reserva.
- 1 Bloc vigi , de 10 A, II P, per a electronica, per a l'alimentació del control.
Incorporació de protecció contra tensions permanents i transitòries al quadre general. Compren connexionat i regulació, envolvents, fixacions, petit material, rotulació, esquemes i qualsevol altre element necessari per a la seva legalització segons el reglament de baixa tensió.

EABTQ002

Ut SUBQUADRE CLIMA COBERTA. (SQCPC)

Subquadre electric de comandament i protecció de clima, amb envolvent IP 66, per a exterior, de
dimensions de 60 cm d'amplada, 50 cm de fons i 150 cm d'alçada, amb els circuits de subministrament, amb bornes d'entrada i sortida rotulades amb anells numerats, i qualsevol element indicat en
l'esquema:
- 1 Seccionador general de 300 A IV P.
- 3 Pilots de fases (R, S, T).
- Distribuïdor de tensions / Embarrat.
- 2 Blocs de caixa modejada de 160 A IV P, amb anell toridal, bobina de salt, relé diferencial, regulable en intensitat i temps.
- 1 Circuit de força de 63 A IV P, i diferencial de 30 mA.
- 1 Circuit de força de 25 A IV P, i diferencial de 30 mA.
- 2 Circuit de força de 32 A IV P, i diferencial de 30 mA de reserva.
- 1 Circuit de força de 16 A II P, i diferencial de 30 mA per a un endoll schucko de carril DIN.
- 1 Circuit de enllumenat de 16 A, i diferencial de 30 mA.
- Proteccions contra sobretensions permanents i transitòries.
- Icc > 6 KA.
Compren borna per a la connexió d'aquest a xarxa de terra. La caixa serà metal·lica de color a definir per la direcció Facultativa, amb porta metàl·lica i pany homologat, aquest anirà complementat amb
una copia plastificada dels esquemes revisats i actualitzats per a consulta i futurs manteniments.
Compren el connexionat intern i extern de tots els conductors, el subministrament i muntage de fixacions, unions, zocals, tapes, amb una reserva d'ampliació d'un 30 %, part proporcional de petit maNovembre 2018
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Modificació del quadre general de distribució, (QGD), compren la retirada del módul antic de comptatge, i la modificació del sistema elèctric general de distribució amb nous elements:
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6

PRESSUPOST

terial i qualsevol element necessari per al seu correcte funcionament i manteniment.
m

SAFATA DE PVC A=400 MM X ALÇ=100MM,FIX.AMB SUP.

1,00

5.481,02

5.481,02

39,00

23,77

927,03

32,00

18,41

589,12

11,00

12,00

132,00

200,00

26,66

5.332,00

180,00

14,67

2.640,60

3,19

146,74

980,00

980,00
_______________

80

EFFDVV10

Safata plàstica de PVC amb tapa de 400 mm d'amplària x 100 mm alçada, de color BLANC RAL
9010, FIxada amb suports al sostre / paret i amb tots els elemnts per a la seva correcte instal·lació.
EFFDVV20

m

SAFATA GALV. A=250 MM X ALÇ=100MM,FIX.AMB SUP.

Safata metàl·lica, galvanitzada amb tapa de 250 mm d'amplària x 100 mm alçada i fixada amb suports al sostre / paret i amb tots els elemnts per a la seva correcte instal·lació.
m

SAFATA GALV. A=100 MM X ALÇ=60MM, FIX AMB SUP.

-83

GG2D950B

Safata metàl·lica, galvanitzada amb tapa de 100 mm d'amplària x 60 mm alçada i fixada amb suports
al sostre / paret i amb tots els elemnts per a la seva correcte instal·lació.
EABTL001

m

CONDUCTOR DE COURE RZ1-K 0,6/1KV, 1X240 MM2, COL. TUB

Subministrament i instal·lació de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, unipolar de secció 1x240 mm2 i muntat en tubs / safata. Dificultat alta. Compren connexionat, canalitzacions, fixacions, caixes, i qualsevol element necessari per a la seva correcta execució.
EG313505

m

CONDUCTOR DE COURE RZ1-K 0,6/1KV, 1X95MM2, COL. TUB

FG380902

m

PT

Subministrament i instal·lació de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, unipolar de secció 1x95 mm2 i muntat en tubs / safata. Dificultat alta. Compren connexionat, canalitzacions, fixacions, caixes, i qualsevol element necessari per a la seva correcta execució.
CONDUCTOR DE CU NU DE 1X35 MM2.

Conductor de coure nu, unipolar 1x35 mm2, col·locat al fons de l'excavació i derivació a les diferents connexions, Compren connexions i derivacions mecàniques, petit material, lectura del valor del
terra resultat.
46,00

Ut LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL•LACIÓ BT

CA

Legalització de la instal·lació elèctrica. Inclou projecte de legalització, butlletí i certificat final d'obra,
tasses de Visat, tasses de l'entitat verificadora i d'industria, amb l'obtenció de la corresponent acta favorable, i registre digital de la instal·lació.
1,00

TOTAL CAPITOL C07 INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ......................................................................

H6452131

CAPITOL C08 SEGURETAT
SUBCAPITOL C08-1 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

M

TANCA H=2M,PLANXA ACER GALV.+PALS/3M,DAUS FORM.,DESMUNT.

Subministrament i muntatge de tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, incloent
pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó, amb el desmuntatge inclòs,
amb part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva correcta instal·lació.
20,00

H6452111

M

2,90

TANCA H=1M,MALLA PLASTICA+ REA 3M, PROTECCIÓ, DESMUNT.

Subministrament i muntatge de tanca d'alçària 1 m, de malla plàstica de color taronja, incloent barres
de tub d'acer corrugat col.locats cada 3 m amb caputxons vermells de protecció, amb el desmuntatge inclòs, amb part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva correcta instal·lació.

75,00

1,66

TOTAL SUBCAPITOL C08-1 TANCAMENTS I DIVISÒRIES ...
HBBA1511

SUBCAPITOL C08-2 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

U

PLACA SEGURETAT LABORAL,ACER SERIGRAF.,40X33CM,FIX.MECÀNICAMENT+

Subministrament i muntatge de placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament, amb el desmuntatge inclòs, part proporcional de petit
material i qualsevol element per a la seva correcta instal·lació.
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EHBTS001

26.041,77

58,00

124,50
_______________

182,50

26,98
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HBC12100

U

6

PRESSUPOST

CON DE PLÀSTIC REFLECTOR H=30CM

HBC19081

M

CINTA ABALIS.,SUPORT/5M,DESMUNTATGE

80

Subministrament de con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, part proporcional de petit material i
qualsevol element per a la seva correcta instal·lació.
10,00

2,78

27,80

1,42

142,00

27,82

27,82
_______________

HBC1GFJ1

U

-83

Subministrament i muntatge de cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs, part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva correcta instal·lació.
100,00

LLUMENERA LÀMPADA INTERMITENT AMBRE,BAT.12V,DESMUNTATGE

1,00

TOTAL SUBCAPITOL C08-2 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

SUBCAPITOL C08-3 PROTECCIONS
APARTAT 1.1.4.1 PROTECCIONS COL·LECTIVES

m2 PROTECCIÓ VERT. OBERTUR.,XARXA PROT.SUP.CAIG.,FIL TRENAT,D=4MM,8

Subministre i col.locació de protecció col.lectiva vertical de d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs, amb part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva correcta instal·lació.
u

10,00

Subministrament i muntatge de farmaciola equipada i revisada, amb: Aigua oxigenada, Alcohol 96º,
Tintura de iode, Mercromina, Amoníac, Gasa estèril, Cotó hidròfil, Benes, Esparadrap, Antiespasmòdics, Analgèsics, Analgèsics, Tònics cardíacs d’urgència, Bosses per aigua o gel, Guants esterilitzats, Xeringuilles d’un sòl ús, Agulles injectables d’un us, Termòmetre clínic, Tònics cardíacs d’urgència. També disposarà d'un manual de primers auxilis.
.

HBAS2311

5,72

FARMACIOLA EQUIPADA

CA

HGTPPRE

1,00

323,28

TOTAL APARTAT 1.1.4.1 PROTECCIONS COL·LECTIVES ...

APARTAT 1.1.4.2 EQUIPAMENTS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

U

ARMILLA GROGA AMB TIRES REFLECTORES

Armilla groça amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, per a la senyalització dels operaris.
H1411111

U

Subministrament de casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim
de 400 g, homologat segons une en 812.
H142545

U

U

5,65

5,00

5,48

5,00

2,64

5,00

6,82

ULLERES PANOR.HERM.PICAP.,MUNTURA PVC,VISOR TELA MET.,UNE EN 173

Subministrament d'ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura
de pvc i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades segons une en
1731.
H142AC6

5,00
CASC POLIETILÈ,P<=400G, UNE EN 812

PANTALLA P/SOLD.ELÈCT.,MARC ABAT. SUPORT POLIÈST.REFORÇ.FV VUL.G

Subministrament de pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció din 12, homologada segons une en 175.
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H15141J1

PT

Subministrament i muntatge de llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de
bateria de 12 v i amb el desmuntatge inclòs, part proporcional de petit material i qualsevol element per
a la seva correcta instal·lació.

323,28
_______________

380,48

28,25

27,40

13,20

34,10
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H1431101

U

PROTECTOR AUDITIU TAP ESCUMA, UNE EN 352-2/UNE EN 458

6

PRESSUPOST

H1443012

U

RESPIRADOR ALLOTJ.P/FILT.,4PUNTS FIX.,CE

80

Subministrament de protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons une en 352-2 i une en 458.
5,00

0,31

1,55

5,00

5,81

29,05

5,00

4,93

24,65

5,00

18,11

90,55

5,00

12,12

60,60
_______________

Subministrament de respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre
punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons ce
H1454420

U

GUANTS ANTIHUMITAT, NEOP.S/SUP.+COTÓ,MANIG.<1/2AVANTB.

H1463253

U

-83

Subministrament de parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense
suport i folrat de cotó amb maniguets fins a mig avantbraç
PARELLA BOTES DIELÈC. RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF. SOLA ANTILLISC.

Subministrament de parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons din 4843
H1481131

U

GRANOTA TREBALL,POLIÈST./COTÓ,BUTXA.EXT.

EM31351J

PT

Subministrament de granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors.

TOTAL APARTAT 1.1.4.2 EQUIPAMENTS DE PROTECCIÓ ..

309,35
____________
TOTAL SUBCAPITOL C08-3 PROTECCIONS .........................
689,83

SUBCAPITOL C08-4 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS

U

EXTINTOR MANUAL CO2,5KG,PRESSIÓ INCORPO.,PINTAT,SUP.PARET

HM31161J

U

1,00

92,73

1,00

34,95

EXTINTOR POLS SECA,6KG,PRESSIÓ INCORPO.PINTAT,SUPORT/DESMUNT.INC

Subministrament i col.locació d'extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs, , amb suport a paret, part proporcional de
petit material i qualsevol element per a la seva correcta col.locació.

HASA111

TOTAL SUBCAPITOL C08-4 INSTAL.LACIONS CONTRA .....

SUBCAPITOL C08-5 TASQUES DE SEGURETAT
PA HORES DE TASQUES DE SEGURETAT

1,00

570,00

TOTAL SUBCAPITOL C08-5 TASQUES DE SEGURETAT .....
D41IA020

SUBCAPITOL C08-6 FORMACIÓ EN SEGURETAT
h

Formació en seguretat i higiène.

Formació de seguretat i higiene en el treball, considerant una hora a la setmana i realitzada per un encaregat.
2,00

450,00

TOTAL SUBCAPITOL C08-6 FORMACIÓ EN SEGURETAT ...
D41IA040

SUBCAPITOL C08-7 RECONEIXAMENT MÈDIC
u

Reconeixament mèdic obligatori.

Reconeixament mèdic obligatori.
1,00

190,00

TOTAL SUBCAPITOL C08-7 RECONEIXAMENT MÈDIC .......
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Subministrament i col.locació d'extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret, part proporcional de petit material i qualsevol element per a la
seva correcta col.locació.
92,73

34,95
_______________

127,68

570,00
_______________

570,00

900,00
_______________

900,00

190,00
_______________

190,00

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ
COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

DHAS121

6

PRESSUPOST

SUBCAPITOL C08-8 DOCUMENTACIÓ

Ut REDACCIÓ DEL PLA DE SEGURETAT

80

Redacció del pla de seguretat i salut laboral, i provisó de la resta de documents, com obertura de
centre de treball, llibre de subcontrates,... seguin les prescripcions del Departament de treball.
1,00

380,00

TOTAL SUBCAPITOL C08-8 DOCUMENTACIÓ ......................

-83

TOTAL CAPITOL C08 SEGURETAT .........................................................................................................

PT

TOTAL .........................................................................................................................................................

380,00
_______________

380,00
____________
3.264,61
____________
173.614,04
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ENDERROC...........................................................................................................................................................................
ESTRUCTURES ....................................................................................................................................................................
TANCAMENTS I ACABATS ..................................................................................................................................................
INSTAL.LACIONS CLIMATITZACIÓ .....................................................................................................................................
-EQUIPS CLIMATITZACIÓ........................................................................................................
55.476,78
-DISTRIBUCCIÓ D'AIRE ...........................................................................................................
36.581,81
-SANEJAMENT..........................................................................................................................
316,10
-CONTROL ................................................................................................................................
828,26
-LEGALITZACIÓ ........................................................................................................................
980,00
INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ ..........................................................................................................................................
INSTAL·LACIÓ DE AIGUA CALENTA SANITARIA ..............................................................................................................
INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ ......................................................................................................................................
SEGURETAT .........................................................................................................................................................................
-TANCAMENTS I DIVISÒRIES .................................................................................................
182,50
-SENYALITZACIÓ PROVISIONAL ............................................................................................
224,60
-PROTECCIONS .......................................................................................................................
689,83
-INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS..................................................................................
127,68
-TASQUES DE SEGURETAT ...................................................................................................
570,00
-FORMACIÓ EN SEGURETAT .................................................................................................
900,00
-RECONEIXAMENT MÈDIC......................................................................................................
190,00
-DOCUMENTACIÓ ....................................................................................................................
380,00

1,68
6,68
16,68
54,25

4.152,56
2.507,08
26.041,77
3.264,61

2,39
1,44
15,00
1,88

____________________
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)

13.00 % Despeses Generals.........................
6.00 % Benefici industrial ............................

CA

2.909,90
11.595,10
28.960,07
94.182,95

173.614,04
____________________

22,569.83
10,416.84
_______________________________________

SUMA DE G.G. y B.I.

32,986.67
____________________

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE ABANS IVA (PEC SENSE IVA)

206.600,71
____________________

21.00 % I.V.A. .................................................................................

43,386.15

_______________________
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA AMB IVA (PEC AMB IVA)
249,986.86
_______________________

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de:
DOS-CENTS QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA-SIS EUROS
amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
Tarragona, a novembre de 2018.
Assabentats i conformes signat el tècnic facultatiu i/o el promotor:
Tècnic facultatiu

Josep Mi. Arandes i Salvadó.
Enginyer Industrial
Novembre 2018
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7. ANNEX I. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL.
En el present document es detallen les disposicions generals i específiques relacionades amb la
seguretat i salut laboral.
DADES GENERALS DE L’OBRA.

Les dades generals de l’obra són:
7.1.1

Objecte d’aquest estudi.

-83

7.1

PT

Aquest Estudi de Seguretat i Salut té per objecte establir, durant l’execució de les obres objecte d’aquest
projecte, les previsions respecte a prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, així com els
derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment. També estableix les
instal·lacions preceptives de serveis d’higiene i locals de descans pels treballadors.en compliment del R.D.
1627/1.997, de 24 d’octubre.

CA

L’estudi té per objecte determinar les mesures tècniques destinades a eliminar els riscs laborals; per al cas
de riscs que no es puguin eliminar, s’indicaran les mesures preventives i proteccions destinades a controlarlos o reduir-los.
Servirà per a donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per a desenvolupar les seves
obligacions en matèria de prevenció de riscs laborals, d’acord al RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. S’estructura en:

7.1.2



Dades de l’obra.



Dades tècniques de l’entorn.



Disposicions específiques de seguretat i salut durant el projecte i execució de l’obra.



Identificació dels riscs.



Disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut aplicables a l’obra.



Mesures de prevenció i protecció.



Mesures preventives adequades als riscs de l’obra, maquinària i mitjans auxiliars.



Protecció contra incendis.



Primers auxilis.



Serveis higiènics i de personal.
Descripció de l’obra.

Les obres incloses en el present projecte són les corresponents a l’execució de la modernització /
adequació de la instal·lació de climatització i ventilació de la pista principal del
d’Hospitalet de l’Infant.
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Així mateix, mitjançant aquest Estudi de Seguretat i Salut, es compleix allò que s’estipula a l’article 16 de la
Llei 31/1.995 pel que fa a l’obligació de planificar l’acció preventiva a partir d’una avaluació dels riscs per la
seguretat i salut dels treballadors.
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Autor de l’Estudi de seguretat i salut laboral.

7.1.3

6
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Josep Miquel Arandes i Salvadó.
Enginyer Industrial.
Col·legi d’enginyers Industrials de Catalunya.
10.124.
650.36.77.36.
jarandes@tinet.org

-83

Nom:
Títol:
Col·legi:
Col·legiat Número:
Mobil:
Email:
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L’autor i coordinador de seguretat i salut en fase de redacció del projecte és:

Pressupost d’execució per contracta.

7.1.4

El pressupost d’execució per contracta de l’obra ascendeix a:
DOS-CENTS QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA-SIS EUROS
amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

PT

(249.986,86 €)

quantitat que s’especifica al document núm. 6 del present projecte.
Termini d’execució.

7.1.5

Mà d’obra que cal emprar.

CA

7.1.6

Es preveu un nombre de treballadors adequat a les dimensions de l’obra, amb un màxim de 5
operaris.
7.1.7

Pressupost del Estudi de Seguretat i Salut.

El pressupost d’execució material del Pla de Seguretat i Salut ascendeix a la quantitat superior al
1,5% de la indicada en el pressupost del següent estudi.

7.1.8

Dades Climatològiques.

El clima de l’emplaçament de l’obra es moderat:
Clima mediterrani.
no es preveu que pugui afectar la seguretat ni la salut. Tot i això es tindran en compte les possibles gelades
extremes, pedregades, tronades, durant les quals es pararà l’obra.
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Unitats constructives que componen l’obra.
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7.1.9
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Com a unitats constructives, i en fase de projecte, podem preveure les següents:

- Instal·lacions auxiliars.
- Enderroc.
- Moviment de terres.
- Excavacions.

-83

UNITATS PRODUCTIVES
- Replanteig i instal·lacions auxiliars.

- Estructures de formigó / mixtes / metàl·liques.
- Tancaments.

PT

- Xarxa d’aigües residuals.
- Xarxa d’aigües pluvials.

- Instal·lacions Mitja tensió.

- Instal·lacions Baixa tensió.

- Instal·lacions Enllumenat públic.

- Instal·lacions Telecomunicacions.

- Instal·lacions Aigua contra incnedis.

CA

- Instal·lacions Gas Natural.
- Paviments i ferms.
- Senyalització.
- Jardineria.

- Mobiliari urbà.
- Acabats.
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7.1.9.1 Maquinària.
Es preveu la utilització de la maquinària següent:
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1.2.1
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- Camió de transport
- Grua mòbil autopropulsada
- Camió grua
- Camió
- Formigonera

PT

- Vibradors elèctrics

-83

MAQUINARIA

- Vibradors pneumàtics
- Compressor

- Martells pneumàtics

- Serra de trepar per a fusta

- Equip de soldadura elèctrica
- Grua torre

CA

- Muntacàrregues

- Màquines elevador

- plataforma telescòpica
- formigonera elèctrica
- bomba de formigó

- serra de trepar per a material ceràmic
- pistola de fixar claus

- maquina de fregar elèctrica.
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- Equip d’oxitallada

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ
COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

1.3.7.1.

6

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

Equips auxiliars.

80

I la següent maquinaria auxiliar:

MAQUINARIA AUXILIAR
- Bastides tubulars.
- Bastides al damunt de cavallets.
- Cables.
- Cadenes.
- Eslingues.
- Aparells d’hissat.
- Cubilots.
- Forqueta portapalet.
- Puntals.

PT

- Cindris.

-83

- Escales de mà.

- Panells d’encofrat.
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- Cova de soldador.
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NORMATIVA I REGLAMENTACIÓ.
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7.2
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Sent tan diverses i amplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut en el Treball, en l’execució de l’obra
s’establiran els principis que segueixen. En cas de diferència, predominarà la de major rang jurídic sobre la de
menor. En el mateix cas, a igualtat de rang jurídic predominarà la més moderna sobre la més antiga.
Són d’obligat compliment totes les disposicions que segueixen:

DECRETO 102/2008, de 6 de mayo, de creación del Registro de Empresas Acreditadas de Cataluña

-83

-

para intervenir en el proceso de contratación en el sector de la construcción.
-

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 nº 197 de 17 de
agosto.

construcción.
-

RD 604/2006 por el que modifica el Reglamento de los Servicios de Prevención.

-

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

-

RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud

-

CA

aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
RD 286/2006 de 10 de marzo (BOE : ) sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
-

RD 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 mecánicas.

-

RD 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.

-

RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales.

-

RD 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el 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, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes
mutágenos.
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RD 1109/2007 por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de subcontratación en el sector de la
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-
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REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido

80

de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.
RD. 171. Llei 54/2003.

-

RD 842/2002. Reglamento electrotécnico para baja Tensión.

-

DIRECTIVA 2002/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre las

-83

-

disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los
riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones).

RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de

PT

-

los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE nº 148 21-5-2001.

-

RD 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los

RD 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre

CA

-

la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerigenos durante el trabajo. BOE núm. 145 de 17 de junio de 2000.
-

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE : 25/10197) Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en
las obras de construcción. Transposición de la Directiva 92/57/ CEE.

-

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE : 10/11/95) Prevención de riesgos laborales.

-

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) Reglamento de los Servicios de Prevención.

-

RD 773/1997, de 30 de mayo, (BOE nº 140 12/06/1997) sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

-

RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE : 24/05/97) Protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la erosión a agentes biológicos durante el trabajo.

-

RD 665/1997 de 12 de mayo

(BOE : 24/05/97) Protección de los trabajadores contra los riesgos

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
-

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE : 07/08/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
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riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
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RD 485/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97) Disposiciones mínimas en materia de señalización, de

-

80

seguridad y salud en el trabajo.

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo. Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo.

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la

-83

-

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores.
-

RD 488/97 del 4 de abril (BOE: 23/04/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

-

RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados

-

PT

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
RESOLUCIÓN de 16 de Julio de 1997, que constituye el Registro de Empresas Externas regulado en el
REAL DECRETO 413/1997, de 21 de Marzo de 1997, de protección operacional de los trabajadores
externos.

-

ORDEN de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2.º, 3.º y 13 de la ORDEN de 31 de

CA

artículo 2.º de la ORDEN de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al
citado Reglamento. BOE núm. 186 de 5 de agosto.

-

Directiva 92/57/ CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud
que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles.

-

Transposició de la Directiva 89/65 CEE sobre utilització dels equips de treball modifica i deroga alguns
capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971).

-

O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE : 29/12/87) Nuevos modelos para la notificación de accidentes de
trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación.

-

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE : 18/09/87) Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de
obras fijas en vias fuera de poblado.

-

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

-

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligado el estudio de Seguridad
e Higiene. Correcció d’errades : BOE : 31/10/86.

-

1.403/1986 de 9 de Maig. "Normes sobre Senyalització de Seguretat en els centres i locals de treball"
(B.O.E. de 8-7-1986).
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1.495/1986 de 26 de Maig. "Reglament de Seguretat en les màquines". BOE 86.

-

Estatut dels Treballador (Llei 8/1.980, de 10 de Març). (B.O.E. 14-3-1980).

-

Reglament d'explosius (RD. 2114/78, 2-3-78).

-

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE : 14/06/77) Reglamento de aparatos elevadores para obras.

-

O. De 9 de marzo de1971 (BOE : 16 i 17/03/71) Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el

-83

trabajo.
-

80

-

O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a 41, 1831 a 2911 y Anexos I y II (BOE : 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.
Normes per a la senyalització d'obres de Carreteres. (O.M. 14-3-60) (BOE. 60).

-

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

PT

-

indústria de la construcción.

Normativa d’àmbit local (ordenances municipals)

CA

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección
personal de trabajadores;
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Equipos de protección respiratoria. Definiciones

EN 133:1990

Equipos de protección respiratoria. Clasificación

EN 134:1998

Equipos de protección respiratoria. Nomenclatura de los componentes

EN 135:1998

Equipos de protección respiratoria. Lista de términos equivalentes

EN 136:1998

Equipos de protección respiratoria. Máscaras - Lista de términos equivalentes.
Requisitos, ensayos, marcado

EN 137:1993

Equipos de protección respiratoria.
Equipos de protección respiratoria autónomos de circuito abierto de aire comprimido.
Requisitos, ensayos, marcado

EN 138:1994

Equipos de protección respiratoria Equipos respiratorios con manguera de aire libre
para utilizar con máscaras, mascarillas o boquillas. Requisitos, ensayos, marcado

EN 139:1994

Equipos de protección respiratoria Equipos de protección respiratoria con línea de
aire comprimido con máscara, mascarilla o adaptador facial tipo horquilla Requisitos,
ensayo, marcado

EN 139/A1:1999

Equipos de protección respiratoria Equipos de protección respiratoria con línea de
aire comprimido para utilizarse con máscara, mascarilla o adaptador facial tipo
boquilla Requisitos, ensayo, marcado Enmienda 1

EN 140:1998

Equipos de protección respiratoria Medias máscaras y cuartos de máscaras
Requisitos, ensayo, marcado

EN 141:2000

Equipos de protección respiratoria Filtros de gas y combinados Requisitos, ensayo,
marcado

EN 142:1989

Equipos de protección respiratoria Boquilla de conexión. Requisitos, ensayo, marcado

EN 143:2000

Equipos de protección respiratoria Filtros contra partículas Requisitos, ensayo,
marcado

EN 144-1:2000

Equipos de protección respiratoria Dispositivos para cilindros de gas Conexiones
roscadas para la inserción de correctores

EN 144-2:1998

Equipos de protección respiratoria Válvulas para botellas de gas Parte 2: Conexiones
extremas

EN 145:1997

Equipos de protección respiratoria Equipos de protección respiratoria autónomos de
circuito cerrado de oxígeno comprimido u oxígeno-nitrógeno comprimido Requisitos,
ensayo, marcado
Equipos de protección respiratoria Equipos de protección respiratoria autónomos de
circuito cerrado de oxígeno comprimido o de oxígeno-nitrógeno comprimido
Requisitos, ensayos, marcado Enmienda 1

EN 148-1:1999

Equipos de protección respiratoria Roscas para adaptadores faciales Parte 1:
Conector de rosca estándar

EN 148-2:1999

Equipos de protección respiratoria Roscas para adaptadores faciales Parte 2:
Conector de rosca central

EN 148-3:1999

Equipos de protección respiratoria Roscas para adaptadores faciales Parte 3:
Conector roscado de M 45 x 3

EN 165:1995

Protección individual de los ojos Vocabulario

EN 166:1995

Protección individual de los ojos Requisitos

EN 167:1995

Protección individual de los ojos Métodos de ensayo ópticos

EN 168:1995

Protección individual de los ojos Métodos de ensayo no ópticos

EN 169:1992

Protección individual de los ojos Filtros para soldadura y técnicas relacionadas
Especificaciones de transmisión y utilización recomendada

EN 170:1992

Protección individual de los ojos Filtros ultravioleta Especificaciones de transmisión y
utilización recomendada

EN 171:1992

Protección individual de los ojos Filtros para el infrarrojo Especificaciones de
transmisión y utilización recomendada

EN 172:1994

Protección individual del ojo Filtros de protección solar para uso laboral

EN 172/A1:2000

Protección individual del ojo Filtros de protección solar para uso laboral Enmienda 1

EN 175:1997

Protección individual del ojo Equipos para la protección de ojos y cara durante la
soldadura y procesos conexos

EN 207:1998

Protección individual de los ojos Filtros y protección de los ojos contra la radiación
láser (gafas de protección láser)

EN 208:1998

Protección individual de los ojos Gafas de protección para los trabajos de ajuste de
láser y sistemas láser (gafas de ajuste láser)

EN 250:2000

Equipos respiratorios Equipos de buceo autónomos de aire comprimido y circuito
abierto Requisitos, ensayos, marcado

CA

EN 145/A1:2000
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Equipos de protección respiratoria Equipos respiratorios de aire libre con ventilador a
motor para capuces Requisitos, ensayos, marcado

EN 270:1994

Equipos de protección respiratoria Equipos de protección respiratoria con línea de
aire comprimido con capuz Requisitos, ensayo, marcado

EN 270/A1:2000

Equipos de protección respiratoria Equipos de protección respiratoria con línea de
aire comprimido con capuz Requisitos, ensayo, marcado Enmienda 1

EN 271:1995

Equipos de protección respiratoria Equipos respiratorios de línea de aire comprimido
o aire libre asistido por ventilador adaptados a capuces para utilizar en operaciones
de chorreado Requisitos, ensayo, marcado

EN 271/A1:2000

Equipos de protección respiratoria Equipos respiratorios de línea de aire comprimido
o aire libre asistido por ventilador adaptados a capuces para utilizar en operaciones
de chorreado Requisitos, ensayo, marcado Enmienda 1

EN 340:1993

Ropa de protección Requisitos generales

EN 341:1992

Equipos de protección individual contra caídas de alturas Dispositivos de descenso

EN 341/A1:1996

Equipos de protección individual contra caídas de alturas Dispositivos de descenso
Enmienda 1

EN 344:1992

Requisitos y métodos de ensayo para calzado de seguridad, de protección y de
trabajo para uso profesional

EN 344/A1:1997

Requisitos y métodos de ensayo para calzado de seguridad, de protección y de
trabajo para uso profesional Enmienda 1

EN 344-2:1996

Calzado de seguridad, protección y trabajo para uso profesional Parte 2: Requisitos
adicionales y métodos de ensayo

EN 345:1992

Especificaciones del calzado de seguridad para uso profesional

EN 345/A1:1997

Especificaciones del calzado de seguridad para uso profesional Enmienda 1

EN 345-2:1996

Calzado de seguridad para uso profesional Parte 2: Especificaciones adicionales

EN 346:1992

Especificaciones del calzado de protección para uso profesional

EN 346/A1:1997

Especificaciones del calzado de protección para uso profesional Enmienda 1

EN 346-2:1996

Calzado de protección para uso profesional Parte 2: Especificaciones adicionales

EN 347:1992

Especificaciones del calzado de trabajo para uso profesional

EN 347/A1:1997

Especificaciones del calzado de trabajo para uso profesional Enmienda 1

EN 347-2:1996

Calzado de trabajo para uso profesional Parte 2: Especificaciones adicionales

EN 348:1992

Ropa de protección Método de ensayo: Determinación del comportamiento de los
tejidos al contacto con las pequeñas salpicaduras de metal fundido

EN 352-1:1993

Protectores auditivos Requisitos de seguridad y ensayos Parte 1: Orejeras

EN 352-2:1993

Protectores auditivos Requisitos de seguridad y ensayos Parte 2: Tapones auditivos

EN 352-3:1996

Protectores auditivos Requisitos de seguridad y ensayos Parte 3: Orejeras acopladas
a cascos de seguridad para la industria

EN 353-1:1992

Equipos de protección individual contra caídas de altura Dispositivos anticaídas
deslizantes Parte 1: Dispositivos anticaídas deslizantes con línea de anclaje rígida

EN 353-2:1992

Equipos de protección individual contra caídas de altura Dispositivos anticaídas
deslizantes Parte 2: Dispositivos anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible

EN 354:1992

Equipos de protección individual contra caídas de altura Elementos de amarre

EN 355:1992

Equipos de protección individual contra caídas de altura Absorbedores de energía

EN 360:1992

Equipos de protección individual contra caídas de altura Dispositivos anticaída
retráctiles

EN 361:1992

Equipos de protección individual contra caídas de altura Arneses de anticaída

EN 362:1992

Equipos de protección individual contra caídas de altura Conectores

EN 363:1992

Equipos de protección individual contra caídas de altura Sistemas anticaídas

EN 364:1992

Equipos de protección individual contra caídas de altura Métodos de ensayo

EN 365:1992

Equipos de protección individual contra caídas de altura Requisitos generales para
instrucciones de uso y marcado

EN 366:1993

Ropa de protección Protección contra el calor y el fuego Método de ensayo:
Evaluación de los tejidos y conjuntos de tejidos cuando se exponen a una fuente de
calor radiante

EN 367:1992

Ropa de protección Protección al calor y al fuego Determinación de la transmisión
de calor por exposición a una llama

EN 368:1992

Ropa de protección Protección contra productos químicos líquidos Método de ensayo
Resistencia de los tejidos a la penetración por líquidos

EN 369:1993

Ropa de protección Protección contra productos químicos líquidos Método de ensayo
Resistencia de los materiales a la permeación por líquidos
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Dispositivos de protección respiratoria Filtros AX para gases y filtros combinados
contra compuestos orgánicos de bajo punto de ebullición Requisitos, ensayo,
marcado

EN 372:1992

Dispositivos de protección respiratoria Filtros SX para gases y filtros combinados
contra compuestos específicos denominales Requisitos, ensayo, marcado

EN 373:1993

Ropa de protección Evaluación de la resistencia de los materiales frente a masas de
metal fundido

EN 374-1:1994

Guantes de protección contra agentes químicos y microorganismos- Parte 1:
Terminología y prestaciones requeridas

EN 374-2:1994

Guantes de protección contra agentes químicos y microorganismos- Parte 2:
Determinación de la resistencia a la penetración

EN 374-3:1994

Guantes de protección contra agentes químicos y microorganismos- Parte 3:
Determinación de la permeabilidad a los agentes químicos

EN 379:1994

Especificaciones para filtros de soldadura con transmitancia luminosa desviables y
filtros de soldadura con doble transmitancia luminosa

EN 379/A1:1998

Especificaciones para filtros de soldadura con transmitancia luminosa desviables y
filtros de soldadura con doble transmitancia luminosa Enmienda 1

EN 381-1:1993

Ropa de protección para usuarios de motosierras Parte 1: Banco de ensayo para el
ensayo de resistencia al corte por motosierra

EN 381-2:1995

Ropa de protección para usuarios de motosierras Parte 2: Métodos de ensayo para
los protectores de las piernas

EN 381-3:1996

Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena Parte 3: Métodos de ensayo
para calzado

EN 381-4:1999

Ropa de protección para los usuarios de motosierras Parte 4: Métodos de ensayo
para guantes de protección contra las motosierras

EN 381-5:1995

Ropa de protección para usuarios de motosierras Parte 5: Requisitos para los
protectores de las piernas

EN 381-7:1999

Ropa de protección para los usuarios de motosierras Parte 7: Requisitos para los
guantes de protección contra motosierras

EN 381-8:1997

Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano Parte 8:
Métodos de ensayo para las polainas a utilizar con sierras de cadena

EN 381-9:1997

Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano Parte 9:
Requisitos para las polainas a utilizar con sierras de cadena

EN 388:1994

Guantes de protección contra riesgos mecánicos

EN 393:1993

Chalecos salvavidas y equipos individuales de ayuda a la flotación Ayuda a la
flotación 50 N

EN 393/A1:1998

Chalecos salvavidas y equipos individuales de ayuda a la flotación Equipos auxiliares
de flotación 50 N Enmienda 1

EN 394:1993

Chalecos salvavidas y equipos individuales de ayuda a la flotación Accesorios

EN 395:1993

Chalecos salvavidas y equipos auxiliares de flotación Chalecos salvavidas 100 N

EN 395/A1:1998

Chalecos salvavidas y equipos individuales de ayuda a la flotación Chalecos
salvavidas 100 N Enmienda 1

EN 396:1993

Chalecos salvavidas y equipos auxiliares de flotación Chalecos salvavidas 150 N

EN 396/A1:1998

Chalecos salvavidas y equipos individuales de ayuda a la flotación Chalecos
salvavidas 150 N Enmienda 1

EN 397:1995

Cascos de protección para la industria

EN 397/A1:2000

Cascos de protección para la industria Enmienda 1

EN 399:1993

Chalecos salvavidas y equipos auxiliares de flotación - Chalecos salvavidas 275 N

EN 399/A1:1998

Chalecos salvavidas y equipos individuales de ayuda a la flotación Chalecos
salvavidas 275 N Enmienda 1

EN 400:1993

Equipos de protección respiratoria para evacuación Equipos de protección
respiratoria autónoma con circuito cerrado Equipos de evacuación de oxígeno
comprimido Requisitos, ensayo, marcado

EN 401:1993

Equipos de protección respiratoria para evacuación - Equipos de protección
respiratoria autónoma con circuito cerrado - Equipos de evacuación de oxígeno
químico (KO2) Requisitos, ensayo, marcado

EN 402:1993

Equipos de protección respiratoria para evacuación Equipos de protección
respiratoria autónomos de circuito abierto, de aire comprimido con máscaras o
mascarillas Requisitos, ensayo, marcado

EN 403:1993

Equipos de protección respiratoria para evacuación Aparatos filtrantes con capucha
para la evacuación en caso de incendio Requisitos, ensayo, marcado

EN 404:1993

Equipos de protección respiratoria para evacuación Filtros para evacuación
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Requisitos, ensayos, marcado

Equipos de protección respiratoria Semimáscaras filtrantes contra los gases o contra
los gases y las partículas Requisitos, ensayos, marcado

EN 407:1994

Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego)

EN 412:1993

Mandiles de protección para uso con cuchillos

EN 420:1994

Especificaciones generales para los guantes

EN 421:1994

Guantes de protección contra las radiaciones ionizantes y la contaminación radiactiva

EN 443:1997

Cascos para bomberos

EN 458:1993

Protectores auditivos Recomendaciones relativas a la selección, empleo y
mantenimiento Documento de guía

EN 463:1994

Ropa de protección contra productos químicos líquidos Método de ensayo:
Determinación de la resistencia a la penetración por chorro líquido (ensayo de
chorro)

EN 464:1994

Ropa de protección contra productos químicos líquidos y gaseosos Método de
ensayo: Determinación de la hermeticidad de trajes herméticos (ensayo presión
interior)

EN 465:1995

Ropas de protección Protección contra productos químicos Requisitos de prestaciones
de las ropas de protección química con uniones herméticas a los líquidos entre las
diferentes partes de la ropa (equipos de tipo 4)

EN 465/A1:1998

Ropa de protección Protección contra productos químicos líquidos Requisitos de
prestaciones de las ropas de protección química con uniones herméticas a las
pulverizaciones entre las diferentes partes de la ropa (equipo de tipo 4) Enmienda 1

EN 466:1995

Ropas de protección Protección contra productos químicos Requisitos de prestaciones
de las ropas de protección química con uniones herméticas a los líquidos entre las
diferentes partes de la ropa (equipos de tipo 3)

EN 466/A1:1998

Ropas de protección Protección contra productos químicos líquidos Requisitos de
prestaciones de las ropas de protección química con uniones herméticas a los
líquidos entre las diferentes partes de la ropa (equipo de tipo 3) Enmienda 1

EN 467:1995

Ropas de protección Protección contra productos químicos líquidos Requisitos de
prestaciones de las prendas que ofrecen une protección química a ciertas partes del
cuerpo

EN 467/A1:1998

Ropas de protección Protección contra productos químicos líquidos Requisitos de
prestaciones de las prendas que ofrecen una protección química a ciertas partes del
cuerpo Enmienda 1

EN 468:1994

Ropa de protección contra productos químicos líquidos Método de ensayo:
Determinación de la resistencia a la penetración por rociado (Ensayo de rociado)

EN 469:1995

Ropas de protección para bomberos Requisitos y métodos de ensayo para las ropas
de protección en la lucha contra incendios

EN 470-1:1995

Ropas de protección utilizadas durante el soldeo y las técnicas conexas Parte 1:
Requisitos generales

EN 470-1/A1:1998

Ropas de protección utilizadas durante el soldeo y las técnicas conexas Parte 1:
Requisitos generales Enmienda 1

EN 471:1994

Ropa de señalización de alta visibilidad

EN 510:1993

Especificaciones de ropas de protección contra los riesgos de quedar atrapado por
las piezas de las máquinas en movimiento

EN 511:1994

Guantes de protección contra el frío

EN 530:1994

Resistencia a la abrasión de los materiales de la ropa de protección Métodos de
ensayo.

EN 531:1995

Ropa de protección para trabajadores industriales expuestos al calor (excluyendo
ropas de bomberos y de soldadores)

EN 531/A1:1998

Ropa de protección para trabajadores industriales expuestos al calor Enmienda 1

EN 532:1994

Ropa de protección Protección contra el calor y las llamas Métodos de ensayo para la
propagación limitada de la llama

EN 533:1997

Ropa de protección Protección contra el calor y la llama Propagación limitada de la
llama de los materiales y conjunto de materiales

EN 568:1997

Equipos de montañismo Tornillos para hielo Requisitos de seguridad y métodos de
ensayo

EN 659:1996

Guantes de protección para bomberos

EN 702:1994

Ropa de protección Protección contra el calor y la llama Método de ensayo:
Determinación de la transmisión del calor por contacto a través de la ropa de
protección o sus materiales

EN 795:1996

Protección contra caídas de altura Dispositivos de anclaje Requisitos y ensayos
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Protección contra caídas de altura Dispositivos de anclaje Requisitos y ensayos
Enmienda 1

EN 812:1997

Cascos de protección contra choques para la industria

EN 813:1997

Equipos de protección individual para la prevención de caídas de alturas Arneses de
cintura

EN 863:1995

Ropas de protección Propiedades mecánicas Método de ensayo: Resistencia a la
perforación

EN 892:1996

Equipos de montaña y escalada Cuerdas dinámicas Requisitos de seguridad y
métodos de ensayo

EN 958:1996

Equipos de montaña y escalada Disipadores de energía utilizados en vía Ferrata
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo

EN 960:1994

Cabezas de prueba para utilizarse en los ensayos de cascos de protección

EN 960/A1:1998

Cabezas de ensayo para utilizarse en los ensayos de cascos de protección Enmienda
1

EN 966:1996

Cascos para deportes aéreos

EN 966/A1:2000

Cascos para deportes aéreos Enmienda 1

EN 967:1996

Protectores de la cabeza para los jugadores de hockey sobre hielo

EN 1061:1996

Equipos de protección respiratoria para escape Equipos de protección respiratoria
aislantes autónomos de circuito cerrado Equipos de evacuación de oxígeno químico
(Na-ClO3) Requisitos, ensayo, marcado

EN 1073-1:1998

Ropa de protección contra la contaminación radiactiva Parte 1: Requisitos y métodos
de ensayo para las ropas ventiladas de protección contra la contaminación radiactiva
particulada

EN 1077:1996

Cascos para esquiadores de esquí de montaña

EN 1078:1997

Cascos para ciclistas y usuarios de patines y monopatines de ruedas

EN 1080:1997

Cascos de protección contra choques para niños pequeños

EN 1082-1:1996

Ropas de protección Guantes y protectores de los brazos contra cortes y puñaladas
producidas por cuchillos de mano Parte 1: Guantes y protectores de los brazos
fabricados en malla metálica

EN 1082-2:2000

Ropa de protección Guantes y protectores de los brazos contra cortes y puñaladas
producidos por cuchillos de mano Parte 2: Requisitos para guantes fabricados con
materiales distintos a las mallas metálicas

EN 1082-3:2000

Ropa de protección Guantes y protectores de los brazos contra cortes y puñaladas
producidos por cuchillos de mano Parte 3: Ensayo de corte por impacto para textiles,
cuero y otros materiales

EN 1095:1998

Arnés de seguridad de cubierta y amarre de arnés para el uso en embarcaciones de
recreo Requisitos de seguridad y métodos de ensayo

EN 1146:1997

Equipos de protección respiratoria de autosalvamento Equipos autónomos de aire
comprimido de circuito abierto incorporando un capuz (equipos de escapa de aire
comprimido con capuz) Requisitos, ensayo, marcado

EN 1146/A1:1998

Equipos de protección respiratoria para la evacuación Equipos de protección
respiratoria aislantes autónomos de circuito abierto de aire comprimido con capuz
(equipos de evacuación de aire comprimido con capuz) Requisitos, ensayos, marcado
Enmienda 1

EN 1146/A2:1999

Equipos de protección respiratoria para la evacuación Equipos de protección
respiratoria aislantes autónomos de circuito abierto de aire comprimido con capuz
(equipos de evacuación de aire comprimido con capuz) Requisitos, ensayos, marcado
Enmienda 2

EN 1149-1:1995

Ropas de protección Propiedades electrostáticas Parte 1: Resistividad superficial
(Método de ensayo y requisitos)

EN 1149-2:1997

Ropas de protección Propiedades electrostáticas Parte 2: Método de ensayo para la
medición de la resistencia eléctrica a través de un material (resistencia vertical)

EN 1150:1999

Ropas de protección Ropas de visibilidad para uso no profesional Requisitos y
métodos de ensayo

EN 1384:1996

Cascos de protección para actividades ecuestres

EN 1385:1997

Cascos utilizados para la práctica de deportes en canoa o en kayac y para deportes
en aguas vivas

EN 1486:1996

Ropas de protección para bomberos. Métodos de ensayos y requisitos relativos a las
ropas reflectantes para trabajos especiales

EN 1621-1:1997

Vestimenta de protección contra los impactos mecánicos para motociclistas Parte 1:
Requisitos y métodos de ensayo de los protectores contra impactos

EN 1731:1997

Mallas tipo ojal y protectores faciales contra riesgos mecánicos y/o calor para uso
industrial y no industrial
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Mallas tipo ojal y protectores faciales contra riesgos mecánicos y/o calor para uso
industrial y no industrial Enmienda 1

EN 1809:1997

Accesorios para buceo Compensadores de flotabilidad Requisitos funcionales y de
seguridad, métodos de ensayo

EN 1827:1999

Equipos de protección respiratoria Mascarillas sin válvulas de inhalación y con filtros
desmontables, contra gases, gases y partículas, o sólo contra partículas Requisitos,
ensayos, marcado

EN 1835:1999

Equipos de protección respiratoria Equipo de protección respiratoria con manguera
de aire comprimido de construcción ligera, que incorporan un casco o capuz
Requisitos, ensayos, marcado

EN 1836:1997

Protección individual del ojo Gafas y filtros de protección solar de uso general

EN 1836/A1:2001

Protección individual del ojo Gafas y filtros de protección solar de uso general
Enmienda 1

EN 1868:1997

Equipos de protección individual contra caídas de alturas Lista de términos
equivalentes

EN 1891:1998

Equipos de protección individual contra caídas de alturas Cuerda dinámica trenzada
con camisa

EN 1938:1998

Protección individual de los ojos Gafas integrales para usuarios de motocicletas y
ciclomotores

-83
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EN 1731/A1:1997

Vibraciones mecánicas y choques Vibraciones mano-brazo Método para la medición y
evaluación de las vibraciones de los guantes a la palma de la mano (ISO
10819:1996)

EN 12083:1998

Equipos de protección respiratoria Filtros con manguera de respiración (no montados
en mascara) Filtros contra partículas, filtros contra gases y filtros mixtos Requisitos,
ensayos, marcado

EN 12270:1998

Equipo de alpinismo y escalada Cuñas Requisitos de seguridad y métodos de ensayo

EN 12275:1998

Equipo de alpinismo y escalada Fijaciones Requisitos de seguridad y métodos de
ensayo

EN 12276:1998

Equipo de alpinismo y escalada Anclajes mecánicos Requisitos de seguridad y
métodos de ensayo

CA

EN ISO 10819:1996

EN 12277:1998

Equipo de montañismo Arneses Requisitos de seguridad y métodos de ensayo

EN 12278:1998

Equipo de montañismo Garruchas Requisitos de seguridad y métodos de ensayo

EN 12419:1999

Equipos de protección respiratoria Equipo de protección respiratoria con manguera
de aire comprimido de construcción ligera, que incorporan una máscara o mascarilla
Requisitos, ensayos, marcado

EN 12492:2000

Equipos de montañismo Cascos para montañeros Requisitos de seguridad y métodos
de ensayo

EN 12568:1998

Protectores de pies y piernas Requisitos y métodos de ensayo para topes y plantillas
metálicas resistentes a la perforación

EN 12628:1999

Accesorios de buceo Boyas de equilibrio y salvamento Requisitos funcionales y de
seguridad, métodos de ensayo

EN 12941:1998

Equipos de protección respiratoria Dispositivos filtrantes de ventilación asistida que
incorporan casco o capuz Requisitos, ensayos, marcado

EN 12942:1998

Equipos de protección respiratoria Equipos filtrantes de ventilación asistida que
incorporan máscaras, semimáscaras o mascarillas Requisitos, ensayos, marcado

EN 13087-4:2000

Cascos de protección Métodos de ensayo Parte 4: Eficacia del sistema de retención

EN 13087-5:2000

Cascos de protección Métodos de ensayo Parte 5: Resistencia del sistema de
retención

EN 13087-8:2000

Cascos de protección Métodos de ensayo Parte 8: Propiedades eléctricas

EN 13087-10:2000

Cascos de protección Métodos de ensayo Parte 10: Resistencia al calor radiante

EN 13158:2000

Ropa de protección Chaquetas protectoras y protectores del cuerpo y de los hombros
para jinetes Requisitos y métodos de ensayo

EN 13178:2000

Protección individual del ojo Protectores oculares y pantallas faciales para usuarios
de motonieves

EN 13274-1:2001

Equipos de protección para artes marciales Parte 1: Requisitos generales y métodos
de ensayo

EN 13274-2:2001

Equipos de protección respiratoria Métodos de ensayo Parte 2: Ensayos prácticos de
comportamiento

EN 13274-5:2001

Equipos de protección respiratoria Métodos de ensayo Parte 5: Condiciones
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climáticas

Equipos de protección para artes marciales Parte 1: Requisitos generales y métodos
de ensayo

EN 13277-2:2000

Equipos de protección para artes marciales Parte 2: Requisitos adicionales y métodos
de ensayo para protectores del empeine, espinillas y antebrazos

EN 13277-3:2000

Equipo de protección para artes marciales Parte 3: Requisitos adicionales y métodos
de ensayo para los protectores del tronco

EN 13356:2001

Accesorios de señalización de alta visibilidad para uso no profesional Requisitos y
métodos de ensayo

EN ISO 13997:1999

Ropa de protección Propiedades mecánicas Determinación de la resistencia al corte
por objetos punzantes (ISO 13997:1999)

EN ISO 14460:1999

Ropas de protección para conductores de automóviles. Protección contra el calor y la
llama Requisitos y métodos de ensayo (ISO 14460:1999)

EN 24869-1:1992

Acústica Protectores contra el ruido Parte 1: Método subjetivo de medida de la
atenuación acústica (ISO 4869-1:1990)

EN 24869-3:1993

Acústica Protectores contra el ruido Parte 3: Método simplificado para la medida de
los protectores del tipo sierracabeza destinados para controles de calidad (ISO/TR
4869-3:1989)

EN 50237:1997

Guantes y manoplas con protección mecánica para trabajos eléctricos

EN 50286:1999

Ropa aislante de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión

EN 50321:1999

Calzado aislante de la electricidad para trabajos en instalaciones de baja tensión

EN 60743:1996

Terminología para las herramientas y equipos a utilizar en los trabajos en tensión
(IEC 60743:1983 + IEC 60743/A1:1995)

EN 60895:1996

Ropa conductora para trabajos en tensión hasta 800 kV en corriente alterna (IEC
60895:1987 Modificada)

EN 60903:1992

Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos (IEC 60903:1988
Modificada)

EN 60903/A11:1997

Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos Enmienda 11

EN 60984:1992

Manguitos de material aislante para trabajos en tensión (IEC 60984:1990
Modificada)

EN 60984/A11:1997

Manguitos de material aislante para trabajos en tensión Enmienda 11

I es tenen en compte també les:
- NTP 007: Soldadura. Prevención de Riesgos Higiénicos.
- NTP 552: Protección de máquinas frente a peligros mecánicos: resguardos.
- NTP 735: Torres de acceso (II): montaje y utilización.
- NTP 734: Torres de acceso (I): normas constructivas.
- NTP 748: Guantes de protección contra productos químicos.
- NTP 747: Guantes de protección: requisitos generales.
- NTP 774: Sistemas anticaídas. Componentes y elementos.
- NTP 773: Equipos de protección individual de pies y piernas. Calzado. Generalidades.
- NTP 769: Ropa de protección: Requisitos generales.

Novembre 2018

Pàg.-18

de 166

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 28. 11. 2018 amb el número T-83806

CA

PT

-83

80

EN 13277-1:2000

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ
COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

PRINCIPIS GENERALS.
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7.3

6

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

Els principis generals de l’estudi de seguretat i salut laboral que ens ocupa es detallen a continuació:
Principis aplicables al projecte o estudi.

7.3.1

-83

La Llei 31/1995, de 8 de novembre defineix els principis generals de prevenció en matèria de seguretat i
salut que cal considerar alhora d’elaborar el Projecte amb un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut o Estudi de
Seguretat i salut.
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són les següents:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

2
3

4

5

7.3.2

CA

h)
i)

Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evita
Combatre els riscos a l’origen
Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs
de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
Tenir en compte l’evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals
en el treball
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors

L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.
L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.
Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis,
l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

Coordinadors en matèria de seguretat i salut.

En la fase d’elaboració del projecte d’obra, el coordinador en matèria de seguretat i salut serà l’autor que
subscriu el Projecte. En cas que en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes, el
promotor serà qui designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant aquesta fase.
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següents principis generals:
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En la fase d’execució de l’obra, el coordinador en matèria de seguretat i salut serà aquell qui designi el
promotor entre els tècnics que integren la direcció facultativa de la direcció i control de l’obra.
Elaboració del Pla de Seguretat I Salut.

7.3.3

El contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

-83

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l’obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa.
El Pla de Seguretat i Salut es podrà modificar pel contractista en funció del procés d’execució de l’obra, el
seu desenvolupament i de les possibles incidències i/o modificacions que puguin sorgir durant l’execució de
l’obra, però sempre amb l’aprovació de la persona competent.
Execució del Pla.

7.3.4

PT

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i els subcontractistes.
Els contractistes i/o subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives
fixades al Pla de Seguretat i Salut, tant pel que els correspon directament com pels treballadors autònoms
contractats per ells.

CA

Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes hauran de
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra.
Els treballadors seran consultats i podran participar en les qüestions que afectin la seguretat i salut del
treball, segons preveu el Capítol V de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals.

7.3.5

CONTRACTACIÓ / Subcontractació.

Tant pel que fa a la contractació com a la subcontractació, és tindran en compte els següents punts:
1.2.1.1

Modalitat de Contractació.

L’execució del projecte, es preveu amb la següent modalitat de contractació:
MODALITAT CONTRACTACIÓ.
CONTRACTISTA PRINCIPAL ÚNIC.
MÚLTIPLES CONTRACTISTES PRINCIPALS.
Segons el RD 1109/2007 POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 32/2006 DE SUBCONTRATACIÓN EN
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, es tindrà especialment cura en els nivells de subcontractació així
com els seus registres.
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Els treballadors autònoms estan obligats a complir el que estableix el Pla de Seguretat i Salut. Aquests han
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l’obra o de la direcció facultativa.
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1.2.1.2
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El promotor per la naturalesa del treball contractarà a diferents industrials, els quals actuaran com a
subcontractes del contractistes principals, només es permetran dos nivells de subcontractació:
NIVELLS DE CONTRACTACIÓ
CONTRACTISTA PRINCIPAL.

-83

NIVELL 0.

SUBCONTRACTA N1 / AUTONOM

NIVELL 1.

SUBCONTRACTA N2 / AUTONOM

NIVELL 2.

ALTRES

NO AUTORITZAT

1.2.1.3

PT

Qualsevol altre configuració o nivell de subcontractació haurà de ser analitzat i autoritzat pel coordinador en
fase d’execució.
Llibre de subcontractació.

7.3.6

Principis d’acció preventiva d’execució de l’obra.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

CA

L’article 10 del R:D: 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis generals d’acció preventiva recollits en
l’art. 15è de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals durant l’execució de l’obra i en particular en les següents
activitats:
El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja
L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions
d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i
dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials.
L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes
L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar
a les diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a
l’obra o prop de l’obra.
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Segons el R.D. 1627/1997 en el capítol segon, la documentació que en matèria preventiva comporta la
realització d’ una obra de construcció és la següent.
Estudi de seguretat i salut.

-83

7.4.1

El promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un estudi de seguretat i salut
en els projectes de les obres en les que es doni un dels supòsits següents:
NECESSITAT D’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.
Que el pressupost d’execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o
superior a 45.000 €
Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, contant en algun
moment de l’obra amb més de 20 treballadors simultàniament
Que el volum de mà d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball
del total dels treballadors en l’obra, sigui superior a 500
Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses

SI
NO

PT

SI
NO

L’estudi de Seguretat i Salut serà portat a terme per part del tècnic designat pel promotor o en cas de la
presència d’un Coordinador de Seguretat i Salut serà aquest l’encarregat de realitzar-lo.

CA

a. Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que s’hagin d’ utilitzar,
identificació dels riscos, indicar les mesurespreventives possibles, relacionar els riscos que no tinguin
possibilitat deser eliminats. S’ inclourà també la descripció dels serveis sanitaris i comuns dels que estarà
dotat el centre de treball, i es tindran en compte les condicions de l’ entorn on es realitzi l’ obra.
b. Plec de condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentàries
aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l’ obra que es tracti.
c. Mapes en els que es desenvolupin els gràfics necessaris per a millorar la definició i comprensió de les
mesures preventives.
d. Mesures de totes les unitats o elements de seguretat que hagin sigut definits.
e. Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per a que s’apliqui i executi l’estudi de
Seguretat i Salut.
L’estudi formarà part del projecte d’ obra. El pressupost per a l’aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i
Salut quantificarà el conjunt de despeses previstes tan a nivell general com a nivell unitari i podrà ser
modificat per alternatives proposades pel contractista amb prèvia autorització i sempre que no minori l’import
total. Tindrà en compte tots els tipus d’activitats que es realitzin en l’obra delimitant-se la zona en la que
tinguin lloc. Citarà les previsions e informacions útils per a la realització de treballs posteriors.
7.4.2

Estudi bàsic de seguretat i salut.

Es realitzarà en el cas que no es compleixi cap dels supòsits abans mencionats.
L’estudi bàsic de Seguretat i Salut serà portat a terme per part del tècnic designat pel promotor o en cas de
la presència d’un Coordinador de Seguretat i Salut serà aquest l’ encarregat de realitzar-lo.
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7.4.3

80

Ha de precisar les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra. A tal efecte contemplarà els equips
tècnics i mitjans auxiliars que s’hagin d’utilitzar, identificació dels riscos, indicar les mesures preventives
possibles, relacionar els riscos que no tinguin possibilitat de ser eliminats. S’inclourà també la descripció
dels serveis sanitaris i comuns dels que estarà dotat el centre de treball, i es tindran en compte les
condicions de l’entorn on es realitzi l’obra. També citarà les previsions e informacions útils per a la
realització de treballs posteriors.
Pla de seguretat i salut en el treball.
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Cada contractista elaborarà un pla de Seguretat i Salut en que s’ inclouran les propostes de les mesures
alternatives de prevenció que no podran implicar una disminució dels nivells previstos en l’ estudi o estudi
bàsic.
Es tindrà en compte la valoració econòmica de les mesures, la qual no implicarà una disminució de l’ import
total. Ha de ser aprovat abans de l’ inici de l’ obra per part del Coordinador de Seguretat i Salut i
posteriorment per part de l’ Administració Pública si fos el cas. Constitueix l’ instrument bàsic d’ ordenació de
les activitats que es porten a terme identificant els riscos, avaluant-los i planificant l’ activitat preventiva.

PT

Podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d’ execució de l’ obra, les persones que intervinguin
en l’ obra i òrgans responsables en matèria de prevenció podran presentar per escrit i raonadament les
sugerències que creguin oportunes.
El pla estarà a l’ obra a disposició permanent de la direcció facultativa.
Llibre d’ incidències.

CA

En cada centre de treball existirà amb fins de control i seguiment del pla de seguretat i salut un llibre
d’incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.
El llibre d’incidències serà facilitat per:



El Col·legi professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut.

L’oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d’obres de les Administracions
públiques.

El llibre d’incidències, que romandrà sempre a l’obra, estarà en poder del coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en
poder de la Direcció Facultativa. A aquest llibre tindran accés la Direcció Facultativa de l’obra, els
contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb
responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en l’obra, els representants dels
treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les
Administracions públiques competents, qui podran fer anotacions en el mateix, relacionades amb les fins
que al llibre se li reconeixen en l’apartat 1.
Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l’execució de l’obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la Direcció Facultativa,
estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores una còpia a la Inspecció de Treball i
Seguretat Social de la província on es realitza l’obra. Igualment han de notificar les anotacions en el llibre al
contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest.
7.4.5

Avís previ.

Amb l’entrada en vigor de la nova Ordre TIN/1071/2010, de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de
reunir les comunicacions d'obertura o de represa d'activitats als centres de treball. Aquest quedarà substituït
pel document d’obertura de centre de treball abans del inici dels treballs.
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Obertura del centre de treball.

Designació del coordinador.
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7.4.7
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L’obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l’autoritat laboral, i haurà d’incloure el Pla de
Seguretat i Salut al que es refereix l’article 7 del R.D. 1627/1997.
El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels
tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les administracions públiques
competents.

És el document que acredita a la persona escollida per a realitzar les funcions de Coordinador de Seguretat
i Salut en l’ obra.
7.4.8

Llibre de visites / informe de vista.

Llibre sots contractació.

CA

Referent al R.D. 1109/2007, de 24 d’agost. Desenvolupament de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre. Llei
reguladora de subcontractació en el sector de la construcció. Es redueixen els supòsits en els que s’han de
remetre a la Inspecció de Treball i Seguretat Social les anotacions realitzades al Llibre d’incidències, limitant
a casos de risc greu o imminent i als d’incompliment d’advertències prèvies del coordinador. Finalment,
s’elimina la necessitat d’actualització de l’avís previ, menys en els casos de canvi de contractista o de
coordinador de seguretat i salut, en la mesura que en que la informació quedés més detallada o precisa i
actualitzada al Llibre de Sots contractació de cada contractista.
Al Llibre de Sots contractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el coordinador de seguretat i
salut en fase d’execució de l’obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l’obra, els tècnics de
prevenció, els delegats de prevenció, l’autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents
empreses que intervinguin en l’execució de l’obra. Cada contractista, amb caràcter previ a la sots
contractació d’un sots contractista o treballador autònom de part de l’obra que tingui sots contractada, haurà
de tenir un llibre de sots contractació habilitat que s’ajusti al model que inclou l’annex III del R.D. 1109/2007
de desenvolupament de la Llei de sots contractació.
El Llibre de sots contractació serà habilitat per l’autoritat laboral corresponent al territori on s’executi l’obra.
Haurà de reflectir, per ordre cronològic des de l’inici dels treballs, i amb anterioritat a aquests, totes i
cadascuna de les sots contractacions realitzades en l’obra amb empreses sots contractades i treballadors
autònoms inclosos en l’àmbit d’execució del contracte.
Obligacions i deures relatius al Llibre de sots contractació: el contractista haurà de conservar el llibre a l’obra
fins la completa finalització de l’encàrrec del promotor. Haurà de conservar-lo durant els 5 anys posteriors a
la finalització de l’obra.
S’haurà de comunicar la sots contractació anotada al Coordinador de Seguretat i Salut, amb objecte que
aquest disposi de la informació i la transmeti a les demés empreses sots contractistes i respectives cadenes
de sots contractació de l’obra a efectes de realitzar activitats de coordinació i donar compliment amb l’article
9.1. de la Llei de sots contractació. En tot cas, haurà de comunicar la sots contractació anotada als
representants dels treballadors de les diferents empreses sots contractistes incloses en l’àmbit d’execució
del contracte que figurin al llibre de sots contractació.
Quant l’anotació suposi l’ampliació excepcional de la cadena de sots contractació prevista, el contractista
haurà de posar en coneixement de l’autoritat laboral competent i en el termini de 5 dies hàbils següents,
l’aprovació per la Direcció Facultativa de l’informe indicant les circumstàncies de la necessitat i d’una còpia
de l’anotació efectuada en el Llibre de sots contractació.
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Llibre de registre de les visites de seguretat, que la pròpia autoritat laboral competent portarà a l’obra, per tal
que quedin registrades les anotacions que es creguin convenients..
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R.E.A. (Registre d’Empreses Acreditades)
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Segons el R.D. 1109/2007, de 24 d’agost. Desenvolupament de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre. Llei
reguladora de subcontractació en el sector de la construcció.
Article 2. serà d’aplicació als contractes que es celebrin, en règim de sots contractació per la realització de
treballs en obres de construcció tals: excavació, moviment de terres, construcció, muntatge i desmuntatge
d’elements prefabricats, condicionaments o instal·lacions, transformació, rehabilitació, reparació,
desmuntatges, enderrocs, manteniment, conservació i treballs de pintura, neteja o sanejaments.

-83

Article 3. Obligació d’inscripció: les empreses que tinguin intenció d’esser contractades o sots contractades
per realitzar treballs en una obra de construcció hauran d’estar inscrites en el R.E.A. amb caràcter previ al
procés de contractació o sots contractació mitjançant el model establert a l’annex 1.A. . Igualment les
empreses hauran de comunicar qualsevol variació que afecte a les dades d’identificació incloses en la
sol·licitud en el termini màxim d’un mes.
Article 4. Contingut de la sol·licitud d’inscripció: nom i dades d’identificació de l’empresa (responsables,
domicili, N.I.F., codi de compte de cotització a la

CA

Disposició Transitòria Primera: la inscripció al R.E.A especifica que tant sols es podrà exigir-se un cop hagin
transcorregut dotze mesos des de la seva entrada en vigor. Les empreses que desitgin acreditar-se durant
el període, tant sols podran sol·licitar la seva inscripció un cop l’autoritat laboral competent hagi creat el
corresponent registre. Fins que no es practiqui la inscripció, les empreses comitents podran comprovar el
compliment per les empreses contractistes i sots contractistes adjuntant al contracte d’execució d’obra una
declaració subscrita per l’empresari o el seu representant legal relativa al compliment dels requisits citats per
la llei així com la documentació acreditativa que l’empresa compta amb una organització preventiva i
certificació que el seu personal disposa de formació en matèria de prevenció de riscos laborals.
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PT

Seguretat Social, activitat de l’empresa segons C.N.A.E.,....). A més a més, anirà acompanyada de
declaració subscrita per l’empresari o pel representant legal relativa al compliment dels requisits previstos en
els apartats 1,2 de l’article 4 de la Llei 32/2006 (Llei de sots contractació) així com de la documentació
acreditativa de que l’empresa disposa d’organització preventiva adequada, disposa de recursos humans
suficients i que compten amb la formació adequada en termes de prevenció de riscos laborals.
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IDENTIFICACIÓ DELS RISCS.
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7.5
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Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a l’annex lV
del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents
treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra a
bé ser extrapolables a d’altres feines.

-83

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls, cremades i cops,
adoptant en tot moment la postura més adient per al treball que es realitzi. A més, s’han de tenir en compte
les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir cura de minimitzar en tot moment el
risc d’incendi.
Anàlisi de riscs a causa d’unitats constructives.

1.2.1.4

* En replanteig i instal·lacions auxiliars:

PT

7.5.1

- Atropellaments causats per maquinària i vehicles.
- Caigudes a igual o a diferent nivell.
- Cops i projeccions.
- Pols.
- Soroll.
* En col·locació de tubs:

CA

- Caiguda d’objectes o materials.
- Caiguda de materials durant les operacions de col·locació.
- Caiguda de persones a la rasa.
- Caigudes al mateix nivell.
- Talls en emprar les taules de serra circular.
- Trepitjades d’objectes punxants.
- Dermatitis causada pel contacte amb el formigó.
- Vibracions causades per l’ús d’agulles vibrants.
- Atrapament de les mans amb la canal d’abocada del formigó des del camió.
- Embussos o taps interns a la canonada de la bomba de formigó.
- Cops amb la mànega terminal de la bomba de formigó.
- Contactes elèctrics directes o indirectes.
- Esquitxos als ulls.
- Electrocució causada per anul·lació de presa de terra o interruptors diferencials de la maquinària elèctrica.
- Sobreesforç.
- Pols.
- Soroll.
1.2.1.6

* En enderrocaments:

- Caigudes a igual o a diferent nivell.
- Caigudes de materials i objectes.
- Cops i projeccions.
- Caiguda de materials damunt de l’operari.
- Atropellament causat per maquinària i vehicles.
- Sobreesforços.
- Pols.
- Soroll.
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1.2.1.7
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* En col·locació de prefabricats:

* En estructures:

CA

PT

- Caigudes de personal al buit.
- Caiguda d’objectes o materials.
- Caiguda de materials durant les operacions de desencofrat.
- Caiguda de persones per la vora o buits de l’encofrat.
- Caigudes al mateix nivell.
- Talls en emprar les taules de serra circular.
- Trepitjades d’objectes punxants.
- Dermatitis causada pel contacte amb el formigó.
- Vibracions causades per l’ús d’agulles vibrants.
- Atrapament de les mans amb la canal d’abocada del formigó des del camió.
- Embussos o taps interns a la canonada de la bomba de formigó.
- Cops amb la mànega terminal de la bomba de formigó.
- Contactes elèctrics directes o indirectes.
- Esquitxos als ulls.
- Electrocució causada per anul·lació de presa de terra o interruptors diferencials de la maquinària elèctrica.
- Caiguda d’elements estructurals.
- Caiguda de l’encofrat durant les maniobres d’ubicació o canvi.
- Talls i ferides causats per l’ús de rodons d’acer.
- Aixafaments durant l’operació de descàrrega de la ferralla.
- Ensopegades i torcements en caminar sobre les armadures.
- Sobreesforços.
- Pols.
- Soroll.
1.2.1.9

* En tancaments:

- Caigudes del personal al buit.
- Caiguda des d’alçada per les obertures de la planta.
- Caiguda des d’alçada des del límit del forjat, en realitzar treballs de replanteig i primeres filades.
- Caigudes a igual o a diferent nivell.
- Trepitjades d’objectes punxants.
- Caigudes de materials o objectes.
- Cops i projeccions.
- Talls causats per l’ús d’objectes i eines manuals.
- Dermatitis causada pel contacte amb el ciment.
- Talls causats per la utilització de màquines - eina.
- Sobreesforços.
- Contactes elèctrics directes o indirectes.
- Esquitxos als ulls.
- Electrocució a causa de l’anul·lació de presa de terra o interruptors diferencials de la maquinària elèctrica.
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1.2.1.8

-83
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- Caigudes del personal al buit.
- Caigudes a igual o a diferent nivell.
- Trepitjades d’objectes punxants.
- Caigudes de materials o objectes.
- Cops i projeccions.
- Talls causats per l’ús d’objectes i eines manuals.
- Dermatitis causada pel contacte amb el ciment.
- Talls causats per la utilització de màquines-eina.
- Sobreesforços.
- Contactes elèctrics directes o indirectes.
- Esquitxos als ulls.
- Electrocució a causa de anul·lació de presa de terra o interruptors diferencials de la maquinària elèctrica.
- Pols.
- Soroll.
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- Pols.
- Soroll.
1.2.1.10 * En cobertes:

PT

-83

- Caigudes del personal al buit.
- Caigudes a igual o a diferent nivell.
- Caiguda de persones per la coberta.
- Caiguda de materials o objectes.
- Cops i projeccions.
- Talls causats per l’ús d’objectes i eines manuals.
- Talls causats per la utilització de màquines - eina.
- Sobreesforços.
- Contactes elèctrics directes o indirectes.
- Esquitxos als ulls.
- Electrocució a causa de l’anul·lació de presa de terra o interruptors diferencials de la maquinària elèctrica.
- Cremades causades per impermeabilitzacions en calent.
- Cops o talls causats per l’ús de peces ceràmiques o de formigó.
- Enfonsament de la superfície de recolzament.
- Pols.
- Soroll.

CA

- Caigudes a igual o a diferent nivell.
- Caigudes de persones des d’obertures interiors sense protecció.
- Talls o cops causats per l’ús d’eines manuals.
- Talls causats per l’ús de guies i conductors.
- Sobreesforços.
- Cremades.
- Contactes elèctrics directes i indirectes.
- Atrapament entre peces.
- Talls causats per l’ús de fibra de vidre.
- Talls causats per l’ús de xapes.
- Dermatosi causada per contacte amb fibres.
- Pols.
- Soroll.
1.2.1.12 * En acabats:

- Caigudes a igual o a diferent nivell.
- Talls o cops causats per l’ús d’eines manuals.
- Sobreesforços.
- Contactes elèctrics directes i indirectes.
- Talls als peus.
- Cossos estranys als ulls.
- Dermatitis causada per contacte amb el ciment.
- Dermatitis causada per contacte amb l’escaiola.
- Intoxicació causada per diluents, coles, etc.
- Talls amb arestes i vores tallants.
- Trepitjades d’objectes punxants.
- Incendi.
- Talls a les mans, braços i peus durant el transport i ubicació manual del vidre.
- Els derivats de la ruptura fortuïta de planxes de vidre.
- Talls causats per la manipulació de carrils o guies.
- Cops durant la manipulació de regles i planxes o plaques d’escaiola.
- Contactes amb substàncies corrosives.
- Els derivats de la ruptura de les mànegues dels compressors.
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1.2.1.11 * En instal·lacions:
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7.5.2

80

- Pols.
- Soroll.

Riscs originats per instal·lacions alienes a l’obra.

S’informarà a l’obra de les canalitzacions de gas, electricitat i telèfon que es veuran afectades, per poder
contactar amb les diferents companyies, al objecte de preveure els desviaments necessaris.
7.5.3

Riscs de danys a tercers.

7.5.4

-83

- Irrupció de curiosos per tal de seguir el desenvolupament de les obres.

Riscs causats per maquinària i equips auxiliars previstos.

7.5.4.1 Maquinària.

CA

* En camió grua:
- Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina.
- Atropellament de persones.
- Cops causats per la càrrega.
- Els derivats de les operacions de manteniment.
- Bolc del camió.
- Xoc amb d’altres vehicles.
- Caigudes d’elements hissats.
* En grua mòbil autopropulsada:
- Bolc de la grua.
- Atropellament de persones.
- Atrapaments.
- Els derivats de les maniobres de manteniment.
- Contactes amb línies elèctriques.
- Caiguda de l’estructura en muntatge.
- Caigudes en pujar o baixar de la màquina.
- Caiguda de la càrrega suspesa.
* En camió formigonera:
- Col·lisions i atropellaments.
- Cops amb la canaleta d’abocada de formigó.
- Bolc del vehicle.
* En vibradors elèctrics:
- Vibracions.
- Contactes elèctrics.
- Projecció de beurades.
* En compressor:
- Bolcs durant el transport.
- Cops ocasionats per la descàrrega.
- Soroll.
- Ruptura de la mànega de pressió.
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PT

* En camió de transport:
- Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina.
- Atropellament de persones.
- Atrapaments en obrir o tancar la caixa.
- Bolc del camió.
- Xoc amb d’altres vehicles.
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- Per emanació de gasos tòxics del tub d’escapament.
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* En martells pneumàtics:
- Lesions causades per la ruptura de les barres o punxons del trepant.
- Lesions causades per la ruptura de les mànegues pneumàtiques.
- Projecció d’objectes o partícules.
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* En serra de trepar per a fusta:
- Talls als dits i a les mans.
- Cops causats per rebuig o llançament de la peça que cal tallar contra l’operari.
* En serra de trepar per a material ceràmic:
- Talls als dits i a les mans.
- Talls causats pel rebuig o llançament de la peça que cal tallar contra l’operari.
- Pols.

PT

* En equip de soldadura elèctrica:
- Derivats de les radiacions de l’arc voltaic.
- Derivats per la inhalació de vapors tòxics despresos a la fusió.
- Ferides als ulls per cossos estranys.
- Contactes elèctrics.

CA

* En grua torre:
- Caiguda o bolc de la grua.
- Caiguda de la càrrega suspesa.
- Cops amb la càrrega suspesa.
- Contactes elèctrics.

* En muntacàrregues:
- Contactes elèctrics.
- Caigudes a diferent nivell.
- Caiguda de la càrrega per ruptura dels elements d’hissat.
- Caiguda de persones des d’alçades (muntatge).
- Caiguda de persones al buit (empenta o atrapament de la plataforma, pèrdua d’equilibri en abocar-se).
- Caiguda de la plataforma.
- Atrapaments.
- Cops.
- Contactes amb l’energia elèctrica.
- Cops causats per objectes despresos durant l’elevació.
* En maquinet elevador:
- Caiguda de l’operari o del maquinet al buit.
- Cops amb el material elevat.
- Caiguda de la càrrega suspesa.
- Cargolat defectuós del cable de tracció al tambor.
- Contacte elèctric.
* En plataforma telescòpica:
- bolc de la màquina.
- Caigudes des d’alçada.
- Contactes elèctrics.
* En formigonera elèctrica:
- Contactes elèctrics.
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* En equip d’oxitallada:
- Explosió.
- Projeccions.
- Cremades.
- Derivats per la inhalació de vapors tòxics despresos a la fusió.
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- Atrapaments amb elements de transmissió.
- Atrapament amb paletes de mescla.

80

* En bomba de formigó:
- Taps o embussos a la canonada.
- Cops amb la mànega terminal.
- Col·lisions i atropellaments.

-83

* En serra de trepar per a material ceràmic:
- Talls als dits i a les mans.
- Talls causats pel rebuig o llançament de la peça que cal tallar contra l’operari.
- Pols.
* En pistola de fixar claus:
- Alt nivell sonor del tret.
- Tret accidental a persones.
- Derivats de la manipulació dels cartutxos impulsors.
- Projecció de partícules i claus.

PT

* En màquina de fregar elèctrica:
- Caigudes des d’alçada (a forjats).
- Atrapament, cops o talls als peus causats per les aspes.
- Contactes amb l’energia elèctrica.

CA

* En bastides tubulars:
- Caigudes a diferent nivell.
- Caiguda de la bastida.
- Caiguda d’objectes.
- Atrapaments.

* En bastides sobre cavallets:
- Caigudes a diferent nivell.
- Caiguda de la bastida.
- Caiguda d’objectes.

* En escales de mà:
- Caigudes a diferent nivell.
- Lliscament causat per recolzament incorrecte.
- Blc lateral causat per recolzament lateral.
- Caiguda d’objectes.
- Ruptura causada per defectes ocults.
* En cables, cadenes, eslingues i aparells d’hissat:
- Caiguda del material causada per ruptura dels elements d’hissat.
- Caiguda del material causada per un eslingat incorrecte de la càrrega.
* En cubilots:
- Caiguda de la càrrega.
- Atrapaments.
* Forqueta portapaleta:
- Caiguda de la càrrega.
* En cindris:
- Caigudes a diferent nivell.
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7.5.4.2 Equiips auxiliars.
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- Caiguda del cindri.
- Caiguda d’objectes.
- Atrapaments.

* En torretes d’encofrat:
- Caigudes a diferent nivell.
- Caiguda de la torreta.
- Caiguda d’objectes.

PT

*Cova de soldador:
- Caiguda de personal.

-83

* En puntals:
- Caigudes des d’alçada durant la instal·lació.
- Caiguda dels puntals causada per una instal·lació incorrecta.
- Caiguda dels puntals durant la maniobra de transport elevat.
- Cops durant la manipulació.
- Atrapaments de dits durant l’extensió o retracció.
- Caiguda dels elements als peus.
- Ruptura del puntal.
- Lliscament causat per manca de falca o clavaó.
- Caiguda d’encofrats causada per una disposició incorrecta dels puntals.

Relació dels treballs que impliquen riscs especials.

7.5.5

CA

TAULA DE RISCS ESPECIALS
DESCRIPCIÓ
Excavació de túnels, pous i altres treballs amb moviments de terres



subterranis.

AFECTACIÓ
NO AFECTA



Muntatge o desmuntatge d’elements prefabricats pesats.

NO AFECTA



Risc especialment greus de soterrament

NO AFECTA



Caiguda d’altura.



Exposició a agents químics o biològics.



Exposició, a radiacions ionitzants, en zones delimitades, controlades i/o

SI (*)
NO AFECTA

vigilades.

NO AFECTA



Proximitat de línies elèctriques de alta tensió.

NO AFECTA



Risc de ofegament per immersió.

NO AFECTA



Immersió con equipo subaquàtic.

NO AFECTA



Caixons de aire comprimit.

NO AFECTA



Ús d’explosius.

NO AFECTA

Notes:
(*) Es prenen les mesures preventives necessàries definides en el present estudi.
Tret de la caiguda en alçada, no es preveuen altres riscs especials en el desenvolupament de l’obra.
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Segons l’annex II del RD 1627/1997, tenim la següent relació: Treballs amb riscos especialment greus de
sepultament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat
desenvolupada, dels procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball:
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MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ.
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7.6
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Es disposarà de proteccions col·lectives i les individuals les quals hauran d’estar homologades segons la
normativa vigent, equips i procediments preventius.
7.6.1

Proteccions col·lectives.
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Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins
l’obra.
7.6.1.1 Replanteig i instal·lacions auxiliars:

PT

- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre.
- Cinta d’abalisament per a una millor senyalització a llocs poc conflictius.
- Senyals acústics i lluminosos d’avís a la maquinària.
- Tanques de limitació i protecció per a contenció de vianants i senyalització d’obstacles.
- Senyals de trànsit; de limitació de velocitat a l’interior i de senyalització d’obres a l’exterior del recinte.
- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 485/1997 de Senyalització de Seguretat a Centres i
Locals de Treball.

CA

- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre.
- Cinta d’abalisament; per a una millor senyalització d’aplegaments i avisos a llocs poc conflictius.
- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 1403/1986 de Senyalització de Seguretat a Centres i
Locals de Treball.
7.6.1.3 Col·locació de prefabricats:
- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre.
- Cinta d’abalisament; per a una millor senyalització d’aplegaments i avisos a llocs poc conflictius.
- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 1403/1986 de Senyalització de Seguretat a Centres i
Locals de Treball.
7.6.1.4 Enderrocaments:

- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre.
- Xarxes o teles metàl·liques de protecció, per a despreniments localitzats.
- Tanques de limitació i protecció; per a senyalització de caigudes de runes, etc.
- Cinta d’abalisament per a una millor senyalització a llocs poc conflictius, passos de vianants, etc.
- Senyals acústics i lluminosos d’avís a la maquinària.
- Baranes, de 90 cm, compostes de passamans, llistó intermedi i entornpeu, per a passos elevats,
plataformes de treball, etc.
- Senyals de trànsit; de limitació de velocitat a l’interior i de senyalització d’obres a l’exterior del recinte.
- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 1403/1986 de Senyalització de Seguretat a Centres i
Locals de Treball.
- Marquesines o passadissos de seguretat; per a protegir passos de la caiguda de runes.
- Regat de pistes, per a limitar l’aixecament de pols.
7.6.1.5 Estructura:
- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre.
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7.6.1.2 Col·locació de tubs:
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7.6.1.6 Tancaments:
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- Cinta d’abalisament; fonamentalment per a senyalització de forats superiors pels qual es poguessin
produir caigudes de materials i objectes.
- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 1403/1986 de Senyalització de Seguretat a Centres i
Locals de Treball.
- Xarxes de protecció horitzontals; per a forats del forjat que calgui deixar oberts per tal d’entrar materials,
escales, etc. Seran de poliamida i se subjectaran a les jàsseres amb cargols adients, de manera que sigui
fàcil de retirar-les.
- Baranes; per a forats interiors de forjat i terrasses. Se’n col·locaran de metàl·liques abans de formigonar el
forjat, subjectades on sigui possible amb guardacossos.
- Cables de subjecció de cinturons de seguretat; per a soldadors i treballs a la vora del forjat.
- Xarxes; per a protecció de la vora del forjat.
- Cinta d’abalisament; per a una millor senyalització de baranes i avisos a llocs poc conflictius.
- Escales; per a l’accés als encofrats, preferiblement acoblades a bastides tubulars.
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- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre.
- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 1403/1986 de Senyalització de Seguretat a Centres i
Locals de Treball.
- Xarxes verticals; per a protecció de la vora del forjat.
- Baranes; de 90 cm, compostes de passamà, llistó intermedi i entornpeu, per a la vora del forjat.
- Cables de subjecció de cinturons de seguretat; per a treballs puntuals allà on no es pugui col·locar una
altra protecció col·lectiva.
7.6.1.8 Instal·lacions:

- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre.
- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 1403/1986 de Senyalització de Seguretat a Centres i
Locals de Treball.
- Baranes; de 90 cm, compostes de passamà, llistó intermedi i entornpeu, per a la vora del forjat.
- Cables de subjecció de cinturons de seguretat; per a treballs puntuals allà on no es pugui col·locar una
altra protecció col·lectiva.
- Cinta d’abalisament; per a una millor senyalització de baranes, d’aplegaments i avisos a llocs poc
conflictius.
- Il·luminació artificial; els llocs de treball on no hi hagi llum natural s’il·luminaran amb una intensitat
mínima de 100 lux.
7.6.1.9 Acabats:
- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre.
- Cinta d’abalisament; per a una millor senyalització de baranes, d’aplegaments i avisos a llocs poc
conflictius.
- Baranes; de 90 cm, compostes de passamà, llistó intermedi i entornpeu, per a la vora del forjat.
- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 1403/1986 de Senyalització de Seguretat a Centres i
Locals de Treball.
- Cables de subjecció de cinturons de seguretat; per a treballs puntuals allà on no es pugui col·locar una
altra protecció col·lectiva.
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7.6.1.7 Cobertes:
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- Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre.
- Cinta d’abalisament; per a una millor senyalització d’aplegaments i avisos a llocs poc conflictius.
- Senyals de seguretat, d’acord amb el Reial Decret 1403/1986 de Senyalització de Seguretat a Centres i
Locals de Treball.
- Baranes; a la vora del forjat, per tal de prevenir caigudes des d’alçada i a bastides per a tancaments
interiors, quan sobrepassin els dos metres d’alçada.
- Cables de subjecció de cinturons de seguretat; col·locats entre pilars, per al personal que rebi les
peces, allà on no es pugui col·locar barana.
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7.6.2
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- Il·luminació artificial; els llocs de treball on no hi hagi llum natural s’il·luminaran amb una intensitat
mínima de 100 lux.
Proteccions individuals.

7.6.2.1 Protecció del cap.

-83

Les proteccions personals són l’equip que, d’una manera individualitzada, empra el treballador d’acord amb
el treball que realitza. S’empren quan no és possible suprimir totalment el risc amb les proteccions
col·lectives. Cal que siguin certificades C.E. i, si no n’hi hagués amb aquesta certificació, seran de qualitat
adient.

Caldrà que tot el personal, incloses les visites, empri cascs de seguretat no metàl·lics, classe EA-T.
Aquests cascs hauran de tenir el cenyidor interior desmuntable i adaptable al cap de l’usuari. Disposaran de
barballera per tal d’evitar-ne la caiguda en els treballs que ho requereixin.
7.6.2.2 Protecció de la cara.

PT

Aquesta protecció s’aconseguirà mitjançant pantalles, de les quals hi ha diferents tipus:
A) pantalles abatibles amb arnès propi
B) pantalles abatibles subjectes al casc
C) pantalles amb protecció de cap incorporada
D) pantalles de mà.

CA

Quan el nivell de soroll sobrepassi els 80 decibels establerts com a límit per l’Ordenança, s’empraran cascs
de protecció auditiva.
7.6.2.4 Protecció de la vista.

Es tindrà especial cura en aquest aspecte, a causa de la importància i el risc de lesió greu que comporta.
Els riscs, entre d’altres, són:
A) impacte de partícules o cossos sòlids
B) acció de pols i fums
C) projecció i esquitxos de líquids
D) radiacions perilloses i enlluernaments.
Els elements de protecció seran:
A) ulleres de muntura universal amb oculars de protecció contra impacte i proteccions addicionals
corresponents
B) pantalles normalitzades i homologades per a soldadors.
7.6.2.5 Protecció de les extremitats inferiors.
S’empraran botes de cuir de bona qualitat, amb puntera i plantilla de resistència a la perforació,
homologades classe III.
Quan es treballi en terres humides i en posada a l’obra de formigó, s’empraran botes de goma vulcanitzades
de mitjacanya, amb sola antilliscant i plantilla i puntera metàl·lica.
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7.6.2.3 Protecció de l’oïda.
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7.6.2.6 Protecció de les extremitats superiors.

80

En aquest tipus de treball, la part més exposada a patir un accident són les mans. Per això, contra les
lesions que pot produir el ciment, s’empraran guants de goma o neopré. Per a les contusions o talls que
poguessin produir-se durant la descàrrega i moviments de materials i en la col·locació de la ferralla,
s’empraran guants antitall. Per a treballs elèctrics, a més de les recomanacions de caràcter general, els
operaris empraran guants aïllants de l’electricitat.
7.6.2.7 Protecció de l’aparell respiratori.

7.6.2.8 Cinturó de seguretat.
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S’empraran adaptadors facials, de tipus careta, proveïts de filtres mecànics, amb capacitat mínima de
retenció del 95%.

7.6.3

PT

A tots els treballs d’altura serà obligatori l’ús del cintura de seguretat. Aquest tipus de cintura serà
homologat. Portaran corda d’amarratge o salvavides de fibra natural o artificial, amb mosquetó per a
subjectar-se. La longitud serà l’adient perquè no permeti una caiguda a un plànol inferior, superior a 1,50 m
de distància.
Mesures de protecció contra incendis i evacuació.

Se seguiran les següents mesures de seguretat:

CA

- Prohibir fumar a les zones de treball on hi hagi un perill evident d’incendi, a causa dels materials que
s’emprin.
- Prohibir el pas a persones alienes a l’obra.
Es col·locaran extintors portàtils contra incendis, tipus, A, B, C, E, segons els materials que
s’emmagatzemin a l’obra, i en una proporció de 1 per cada 125 m2 de superfície utilitzada com a zona
d’emmagatzematge. Quan per la naturalesa o quantitat dels materials emmagatzemats sigui necessari
s’instal·larà una BIE (boca d’incendi equipada).
També es preveurà l’existència de vies d’evacuació de l’obra en quantitat suficient als treballadors,
aquestes estaran senyalitzades, si s’escau. El personal estarà informat del recorregut a seguir durant
l’evacuació de les instal·lacions en qualsevol situació d’emergència.
Es designarà un o varis treballadors encarregats de posar en pràctica (i coordinar, si s’escau) les mesures
de protecció antiincendis i d’evacuació. Aquests seran també encarregats de comprovar periòdicament el
correcte funcionament de les instal·lacions de protecció.
Igualment es preveuran les relacions amb serveis externs de l’empresa relacionats amb lluita contra
incendis, de manera que es garantitzi la seva rapidesa i eficàcia.
7.6.4

Prevenció de riscs causats per la utilització de maquinària i equips.

7.6.4.1 Maquinària.
* En camió de transport:
- Els camions estaran en perfecte estat de manteniment.
- L’accés i circulació interna s’efectuaran pels llocs indicats, amb especial esment al compliment de les
Normes de Circulació i a la senyalització disposada.
- En presència de Línies Elèctriques aèries, es mantindran les distàncies de seguretat.
- Se situarà sempre a terrenys segurs i estables.
Novembre 2018

Pàg.-36

de 166

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 28. 11. 2018 amb el número T-83806

- Designar un equip especialment format per a l’ús dels mitjans d’extinció.
- Tallar el corrent des del quadre general, per tal d’evitar curt circuits un cop acabada la jornada laboral.
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- Abans d’iniciar les maniobres de descàrrega del material, a més d’haver instal·lat el fre de mà, es
col·locaran falques d’immobilització de les rodes.
- L’ascens i descens de les caixes dels camions s’efectuaran mitjançant escaleta metàl·lica.

CA

* En grua mòbil autopropulsada:
- Les grues tindran al dia el llibre de manteniment, en prevenció del risc mecànic.
- Els gats estabilitzadors es recolzaran sobre terreny ferm o sobre taulons de 9 cm. De gruix, per tal
d’emprar-los com a elements de repartiment.
- És prohibit de sobrepassar la Càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en funció de la longitud en
servei del braç.
- En presència de Línies Elèctriques aèries, es mantindran les distàncies de seguretat.
- Se situarà sempre en terrenys segurs i estables.
- És prohibit de romandre o realitzar treballs dins del radi d’acció de la grua.
- No s’emprarà mai per al transport de persones.
- No es realitzaran mai tirs oblics.
- Quan el vent sigui superior a 70 km/h, se suspendran les maniobres.
- Es comprovaran periòdicament els elements d’hissat.
- El ganxo portarà pestell de seguretat.
- Revisió, almenys trimestral, de la grua i dels seus
* Camió formigonera:
- No s’aturarà a recolzades o revolts de poca visibilitat.
- Es provaran els frens desprès de netejar-lo o de circular per zones molles.
- No circularà amb la canaleta solta.
- Es maniobrarà lentament mentre es descarrega el formigó als talls.
- No es farà marxa enrera sense assegurar-se que el camí estigui lliure.
- Si es bascula formigó en pendents, s’assegurarà el bon funcionament del fre de mà i es falcarà el vehicle
de manera adient.
- Si el conductor és absent, no es deixaran les claus posades.
- Es pararà especial atenció en circular per terrenys irregulars o sense consistència.
- S’empraran senyals acústics de marxa enrere i es vigilarà el bon funcionament de les llums.
* Vibradors elèctrics:
- Es connectaran a quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 ma i presa de terra, la
resistència de la qual no serà superior, d’acord amb la sensibilitat del diferencial, a la que garanteixi una
tensió màxima de 24V.
- Es revisaran diàriament les mànegues i els elements de subjecció.
* En compressors:
- El transport en suspensió es realitzarà mitjançant un eslingat a quatre punts.
- El compressor romandrà en estació amb la llança d’arrossegament en posició horitzontal.
- Les carcasses protectores estaran tancades.
- Els recipients de pressió es protegiran del sol o d’altres fonts de calor.
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* En camió grua:
- Els camions estaran en perfecte estat de manteniment.
- L’accés i circulació interna s’efectuaran pels llocs indicats, amb especial esment al compliment de les
Normes de Circulació i a la senyalització disposada.
- En presència de Línies Elèctriques aèries, es mantindran les distàncies de seguretat.
- Se situarà sempre a terrenys segurs i estables.
- Abans d’iniciar les maniobres de descàrrega del material, a més d’haver instal·lat el fre de mà, es
col·locaran falques d’immobilització de les rodes.
- L’ascens i descens de les caixes dels camions s’efectuaran mitjançant escaleta metàl·lica.
- Els gats estabilitzadors es recolzaran sobre terreny ferm o sobre taulons de 9 cm de gruix, per tal
d’emprar-los com a elements de repartiment.
- És prohibit de sobrepassar la Càrrega admesa pel fabricant de la grua, en funció de la longitud en servei
del braç.
- És prohibit de romandre o de realitzar treballs dins del radi d’acció de la grua.
- El ganxo portarà pestell de seguretat.
- Revisió, almenys trimestral, de la grua i dels seus elements auxiliars.

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ
COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

6

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

80

- Les mànegues es protegiran dels cops, del pas de vehicles, etc.
- Les operacions de proveïment de combustible s’efectuaran amb el motor aturat.
- Les mànegues que cal emprar estaran en perfectes condicions d’ús i es rebutjaran les que s’observin
deteriorades o esquerdades.
- Els mecanismes de connexió seran rebuts mitjançant racords de pressió.
* En martells pneumàtics:
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- Es revisaran diàriament les mànegues i els elements de subjecció.
- Els mànecs i punys seran del tipus que absorbeixen les vibracions.
Tindran un disseny que els faci fàcilment manejables.

- Estaran equipats amb un atenuador de so interior o exterior.
- No es desmuntarà la mànega del martell sense haver tallat abans l’aire.
- Es comprovarà l’acoblament perfecte dels punxons, barrines, etc., amb el martell.
- Es treballarà sempre amb els peus en un pla superior al d’atac amb el punxó.
* En serra de trepar per a fusta:

CA

* En equip de soldadura elèctrica:
- Es connectaran a quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 ma i presa de terra, la
resistència de la qual no serà superior, d’acord amb la sensibilitat del diferencial, a la que garanteixi una
tensió màxima de 24V.
- L’operari emprarà ulleres de protecció, mandil de cuir, maniguets i polaines.
- El cable d’alimentació elèctrica tindrà el grau d’aïllament adient per a intempèrie i l’establiment de
connexions a borns mitjançant clavilla.
* En equip d’oxitallada:
- S’emprarà sempre amb vàlvules antiretrocés.
- L’operari emprarà ulleres de protecció, mandil de cuir, maniguets i polaines.
- Les vàlvules de les ampolles estaran protegides per la caperutxa corresponent.
- No es barrejaran ampolles de gasos diferents.
- Es controlarà l’estat de les mànegues, per tal de prevenir fuites de gasos.
* En grua torre:
- Els materials de la grua s’ajustaran, pel que fa a qualitat i establiment de la seva vida mitjana, a allò
disposat per les Normes UNE 58, 101, 102, 103 i 104.
- El muntatge serà realitzat per una empresa especialitzada que lliurarà un informe per escrit del muntatge
adient i del funcionament correcte de la grua.
- No s’emprarà mai per a transport de persones.
- No es realitzaran mai tirs oblics.
- Quan el vent sigui superior a 60 km/h, se suspendran les maniobres.
- En acabar la jornada, es deixarà la ploma en penell.
- Les parts metàl·liques es connectaran a terra.
- Es comprovaran periòdicament els elements d’hissat.
- El ganxo portarà pestell de seguretat.
- Revisió, almenys semestral, de la grua i dels seus elements auxiliars.
* En muntacàrregues:
- Es protegirà amb un interruptor diferencial de 300 mA i presa de terra adient.
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- Srà utilitzada per personal especialitzat i amb instrucció del seu ús., Que haurà d’estar autoritzat per a
emprar-la.
- El personal emprarà pantalles o ulleres per a protegir-se de possibles projeccions als ulls o a la cara.
- El dispositiu de posada en marxa ha d’ésser situat a l’abast de l’operari, però de tal manera que resulti
impossible posar-la en marxa accidentalment.
- La fulla de la serra serà d’excel·lent qualitat, i es col·locarà ben ajustada i estreta perquè no es descentri ni
es mogui durant el treball.
- La fulla es protegirà per sota, lateralment amb dues mampares desmuntables. Al damunt de la taula, es
protegirà la part posterior amb un ganivet divisor i la part anterior amb un cobertor regulable.
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En cap moment se sobrepassarà la càrrega assenyalada al Rètol.
- S’instal·larà un Rètol amb la llegenda:
ES PROHIBIT QUE PUGIN LES PERSONES
penjat de la porta de tancament a cada cota, a nivell d’aturada dels muntacàrregues.
- En aquesta obra, els elements mecànics del motor de cada muntacàrregues estaran coberts mitjançant
una carcassa protectora contra atrapaments i caiguda d’objectes que poguessin malmetre o causar
accidents a l’aparell.
- Els muntacàrregues que cal emprar en aquesta obra estaran dotats de desconnexió automàtica si hi
hagués obstacles a la línia de desplaçament de la plataforma.
- S’instal·larà una botzina d’avís o de reenviament de la plataforma del muntacàrregues.
- Les plataformes i els llocs de desembarcament s’il·luminaran amb energia elèctrica per tal de prevenir
accidents causats per punts obscurs.
* Maquinet elevador:
- Se n’assegurarà l’estabilitat mitjançant un ancoratge adient.
- Disposarà de limitador final de carrera d’elevació de ganxo.
- El ganxo disposarà de pestell de seguretat.
- La càrrega màxima útil s’indicarà de manera clara i destacada.
- Es col·locaran els elements necessaris per tal d’evitar la caiguda del maquinista.
- Es realitzarà la connexió elèctrica en un quadre amb interruptor diferencial i s’hi col·locarà presa de terra
independent.
* Plataforma telescòpica:
- S’inspeccionarà acuradament el terreny.
- S’empraran els gats estabilitzadors i el diagrama de càrregues i distàncies estarà en una placa gravada al
punt d’operació.
- La menarà personal especialitzat.
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- Es tancarà per la part inferior d’on discorri verticalment, de tal manera que no sigui possible l’accés dels
operaris.
- Només funcionarà quan les portes estiguin tancades, i no es podran obrir excepte quan l’elevador sigui al
nivell de la porta.
- És prohibit d’emprar-lo per tot allò que no sigui transportar càrregues.
- S’instal·larà una visera protectora a base de taulons (de 9 cm o similar, segons càlcul), al damunt d’una
estructura d’angular en l’accés a la plataforma del muntacàrregues per a la protecció d’impactes causats per
caiguda de materials; de tal manera que permeti a l’operador de seguir visualment la trajectòria d’aquesta
plataforma al llarg de tot el seu recorregut.
- S’instal·laran passarel·les sòlides d’unió per al desembarcament, càrrega i descàrrega del
muntacàrregues, a cada planta, limitades lateralment per baranes sòlides de 90 cm d’alçada formades per
passamà, llistó intermedi i entornpeu.
- Diàriament, el Vigilant de Seguretat (o una altra persona qualificada) efectuarà una revisió de l’estat dels
cables, frens, dispositius elèctrics i portes dels muntacàrregues.
- Les tasques de manteniment i ajustatge dels muntacàrregues d’aquesta obra es realitzaran en posició de
màquina aturada.
- La plataforma es carregarà amb el material que cal elevar repartit uniformement, de tal manera que
s’asseguri que no hi haurà caigudes durant el recorregut.
- Les plataformes del muntacàrregues d’aquesta obra estaran envoltades d’una barana angular de 1,20 m
d’alçada, amb les obertures cobertes amb malla metàl·lica electrosoldada en quadrícula mínima de 4 x 4
cm.
- En aquesta obra es comprovarà diàriament el bon funcionament del disjuntor diferencial selectiu instal·lat
al quadre elèctric de cada muntacàrregues. Si no respon al test, el muntacàrregues romandrà
immediatament fora de servei fins que l’errada quedi reparada.
- Els muntacàrregues fora de servei temporal se senyalitzaran mitjançant la instal·lació d’un rètol amb la
llegenda següent:
APARELL FORA DE SERVEI PER AVARIA, NO EL CONNECTEU.
- Els muntacàrregues que cal emprar en aquesta obra estaran dotats d’un RÈTOL informatiu amb la
llegenda següent:
CARREGA MÀXIMA .............. Kg.
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- S’empraran velocitats lentes i progressives.
- Es mantindran les distàncies de seguretat amb línies elèctriques.
- No s’emprarà com a grua per a aixecar pesos de manera no autoritzada.
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* Formigonera elèctrica:
- El cable d’alimentació elèctrica tindrà el grau d’aïllament adient per intempèrie i el connexionat
perfectament protegit. No estarà premsat per la carcassa i tindrà la presa de terra connectada a aquesta
carcassa.
- Es connectaran a quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 mA i presa de terra, la
resistència de la qual no serà superior, d’acord amb la sensibilitat del diferencial, a la que garanteixi una
tensió màxima de 24V.
- La neteja de les paletes de mescla es realitzarà amb la màquina parada.
* Bomba de formigó:
- El maquinista serà sempre una persona qualificada.
- S’empraran senyals acústics de marxa enrere i es vigilarà el bon funcionament de les llums.
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* En pistola de fixar claus:
- El personal serà especialista.
- S’emparan, a més de l’equip bàsic, protectors auditius i ulleres antiimpactes.
* En màquina de fregar elèctrica:
- L’allisada s’efectuarà durant la fase d’estructura abans de la retirada de les xarxes de protecció, per tal de
prevenir els riscs de caiguda des d’alçada.
- L’allisada s’efectuarà durant la fase de recrescudes, per la qual cosa s’estableix com a condició expressa
que es mantinguin en posició les baranes de protecció de forats, vores de forjats, etc., per tal d’evitar el risc
de caigudes des d’alçada.
- Les màquines de fregar elèctriques que cal emprar en aquesta obra estaran dotades de doble aïllament,
per tal d’evitar el risc elèctric.
- Les màquines de fregar elèctriques que cal emprar en aquesta obra estaran connectades a la xarxa de
terres mitjançant fil de presa de terra, connectat a la carcassa dels motors, en combinació amb els disjuntors
diferencials del quadre elèctric general (o de distribució).
- Les màquines de fregar que cal emprar en aquesta obra estaran dotades dels elements de protecció
següens:
- arc o carcassa de protecció de les aspes antixoc i antiatrapaments dels peus
- llança de govern dotada de mànec aïllant de l’energia elèctrica
- interruptor elèctric de fàcil accionament, situat al costat del mànec.
7.6.4.2 Equips auxiliars.
* En bastides tubulars:
Durant el muntatge es tindran presents les especificacions següents:
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* En serra de trepar per a material ceràmic:
- Serà utilitzada per personal especialitzat i amb instrucció del seu ús., que haurà d’estar autoritzat per a
emprar-la.
- El personal emprarà pantalles o ulleres per a protegir-se de possibles projeccions als ulls o a la cara.
- El dispositiu de posada en marxa ha d’ésser situat a l’abast de l’operari, però de tal manera que resulti
impossible posar-la en marxa accidentalment.
- La fulla de la serra serà d’excel·lent qualitat, i es col·locarà ben ajustada i estreta perquè no es descentri ni
es mogui durant el treball.
- La fulla es protegirà per sota, lateralment amb dues mampares desmuntables. Al damunt de la taula, es
protegirà la part posterior amb un ganivet divisor i la part anterior amb un cobertor regulable.
- Sempre que sigui possible, el tall es realitzarà sota doll d’aigua que impedeixi la formació de pols.
- Si no es pogués emprar la via humida, l’operari es col·locarà amb el vent d’esquena i emprarà una careta
amb un filtre adient per al material específic que cal tallar.
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- No s’iniciarà un nou nivell sense haver conclòs abans el nivell de partida amb tots els elements
d’estabilitat.
- Les unions de tubs s’efectuaran mitjançant les mordasses i passadors previstos, rebutjant qualsevol altra
solució diferent al model.
- Les plataformes de treball es consolidaran immediatament desprès d’ésser muntades.
- Les plataformes tindran un mínim de 60 cm d’amplària. Es limitaran amb barana de 90 cm d’alçada,
formada per llistó superior, intermedi i entornpeu de 20 cm.
- El recolzament de les bastides es realitzarà sobre taulons de repartiment de càrregues, a les zones de
recolzament directe sobre el terreny. Es prohibeixen els suplements formats per bidons, piles de materials,
etc.
- Els mòduls base es travaran mitjançant travessers tubulars a nivell, per damunt de 1,90 m i amb els
travessers diagonals, per tal de rigiditzar perfectament el conjunt.
- Les bastides es muntaran a una distància màxima de 30 cm de separació del parament vertical on es
treballa, es travaran als paraments verticals ancorant-los a punts forts.
- És prohibit de pastar directament damunt de les plataformes de treball.
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* En escales de mà:
- No es podran emprar per salvar alçades de més de 3,5 m. Per alçades més grans, caldrà emprar escales
telescòpiques.
- Portaran sabates antilliscants a l’extrem inferior.
- Sobrepassaran en 0,90 m. L’alçada que cal salvar i estaran amarrades per l’extrem superior a l’estructura
a la qual permeten l’accés.
- S’instal·laran de tal manera que el seu recolzament inferior disti de la projecció vertical del superior 1/4 de
la longitud del muntant entre recolzaments.
- L’accés dels operaris es farà un per un i s’efectuarà frontalment. No es podran transportar pesos superiors
a 25 kg.
- Seran preferiblement metàl·liques. Si són de fusta, tindran les bancades d’una sola peça, sense nusos ni
defectes, els esglaons estaran encaixats i no clavats, i no estaran pintades, sinó que el vernís serà
transparent.
* En cables, cadenes, eslingues i aparells d’hissat:
- Només s’empraran elements de resistència adient.
- No s’empraran els elements de manutenció fent-los formar angles aguts o sobre arestes vives. En aquest
sentit convé:
- Protegir les arestes amb draps, sacs o, millor encara, amb escaires de protecció
- Equipar amb guardacaps els anells terminals dels cables
- No emprar cables ni cadenes lligats.
- En la càrrega que cal elevar, s’escolliran els punts de fixació que no permetin el lliscament de les
eslingues, tenint cura que aquests punts es trobin disposats d’una forma adient en relació amb el centre de
gravetat de la càrrega.
- La càrrega romandrà en equilibri estable, emprant si cal un pòrtic per a equilibrar les forces de les
eslingues.
- S’observaran detalladament les mesures següents:
- Quan calgui moure una eslinga, s’afluixarà tant com sigui necessari per a desplaçar-la
- Mai no es desplaçarà una eslinga des de sota de la càrrega
- Mai no s’elevaran les càrregues bruscament.
* En cubilot:
- S’adaptarà a la càrrega màxima que pugui elevar la grua i es revisarà periòdicament la zona d’amarratge i
la boca de sortida de formigó, per tal de garantir l’hermetisme durant el transport.
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* En bastides sobre cavallets:
- Els cavallets sempre es muntaran perfectament anivellats, per tal d’evitar els riscs de treballar damunt de
superfícies inclinades.
- Les plataformes de treball no sobresortiran més de 40 cm pels laterals, per tal d’evitar el risc de bolc, i la
separació dels cavallets no serà superior a 2,50 m.
- Les bastides es formaran amb un mínim de dos cavallets, i És prohibit d’emprar bidons, taulons, etc.
- Les plataformes tindran un mínim de 60 cm d’amplària. Es limitaran amb barana de 90 cm d’alçada,
formada per llistó superior, intermedi i entornpeu de 20 cm.
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* En forqueta portapaleta:
- No s’emprarà per al transport de material solt o simplement recolzat. La seva funció és la de transportar
càrrega sobre la plataforma.
* En cindris:
Durant el muntatge, es tindran presents les especificacions següents:
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* En puntals:
- Els puntals s’aplegaran a llocs adients, per capes horitzontals d’un sol puntal d’alçada, essent cada capa
perpendicular a la immediatament inferior. L’estabilitat vindrà donada per la fixació de peus de limitació
lateral.
- És prohibit, desprès de desencofrar, d’amuntegar irregularment els puntals.
- L’hissat a les plantes es realitzarà en paquets fleixats pels dos extrems.
- Un treballador no podrà carregar a l’esquena, per a prevenir sobreesforços, més de dos puntals, els quals
tindran sempre els passadors i les mordasses col·locats en la posició que asseguri la immobilitat dels
elements.
- Les fileres de puntals es disposaran sobre jaços de taulons de fusta, anivellats i aplomats en la direcció en
la qual han de treballar. Si cal que els puntals treballin inclinats, aquests jaços de taulons es falcaran.
- Els puntals tindran la longitud necessària per a la missió que cal realitzar, estaran en perfectes condicions
de manteniment, amb els cargols greixats, sense deformacions i dotats, en els extrems, de plaques per a
recolzaments i clavaó.
* En torretes d’encofrat:
- Se seguiran les mateixes precaucions de muntatge que en el cas de bastides tubulars.
- Si porten rodes, es complirà que l’alçada de la torreta, dividida per la seva amplària menor, sigui més de
tres.
- No es podran transportar persones o materials sobre les torretes durant les maniobres de canvi de posició.
- És prohibit de pujar-hi o realitzar-hi treballs sense haver col·locat els frens antitrànsit de les rodes.
* En cova de soldador:
- Les coves que cal utilitzar en aquesta obra no seran de fabricació d’obra, sinó que es muntaran en un
taller de serralleria, complint les característiques següents:
- Es construiran amb ferro dolç o en tub de secció quadrada i xapa de ferro dolç
- El paviment serà de xapa de ferro antilliscant
- Les dimensions mínimes del prisma de muntatge mesurades a l’interior seran 500 x 500 x 1.000 mm.
- Els elements de penjar no permetran balancejos.
- Els penjaments s’efectuaran per enganxada doble, de tal manera que quedi assegurada l’estabilitat de la
cova de soldador en cas que en falli algun.
- Les soldadures d’unió dels elements que formen la cova de soldador seran de cordó electrosoldat.
- Estaran proveïdes d’una barana perimetral de 100 cm d’alçada formada per barra passamà, barra
intermèdia i entornpeu de 15 cm en xapa metàl·lica.
- Les guindoles s’hissaran als talls mitjançant corrioles o cabrestants, mai no es farà directament a mà per
tal de prevenir els sobresforços.
- L’interior de les guindoles estarà sempre lliure d’objectes i retalls que puguin dificultar l’estada del
treballador.
- És prohibit d’accedir a les guindoles enfilant-se als pilars (o per mètodes semblants), perquè són insegurs.
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- No s’iniciarà un nou nivell sense haver conclòs abans el nivell de partida amb tots els elements
d’estabilitat.
- Les unions de tubs s’efectuaran mitjançant les mordasses i passadors previstos, rebutjant qualsevol altra
solució diferent al model.
- Les plataformes de treball es consolidaran immediatament desprès d’ésser muntades.
- El recolzament dels cindris es realitzarà sobre taulons de repartiment de càrregues, a les zones de
recolzament directe sobre el terreny. Es prohibeixen els suplements formats per bidons, piles de materials,
etc.
- Els mòduls base es travaran mitjançant travessers tubulars a nivell, per damunt de 1,90 m i amb els
travessers diagonals, per tal de rigiditzar perfectament el conjunt.
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- L’accés directe a les guindoles s’efectuarà mitjançant escales de mà proveïdes d’ungles o de ganxos
d’ancoratge i penjament per la part superior, travades, en el seu cas, a l’element vertical del qual són
properes o pendents.
Prevenció de riscs a tercers.

Se senyalitzaran els accessos naturals a l’obra i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant els
tancaments necessaris.
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La senyalització serà mitjançant:

- Avisos al públic col·locats perfectament verticals i d’acord amb el seu missatge.
- Faixa d’acotament destinada a l’acotament i limitacions de rases, així com a la limitació de passos de
vianants i de vehicles.
- Tanca plàstica tipus masnet de color taronja, per a l’acotament i limitació de passos de vianants i de
vehicles, rases, i com a tanca a llocs poc conflictius.
S’haurà de considerar també el risc produït per la proximitat a zones de pas de serveis. Es tindran en
compte dos focus de risc:
Mesures preventives als risc de l’obra.
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7.6.6
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- Enderrocs.
Revisar les interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llums....)
Realitzar un rec periòdic per tal de no generació excessiva de pols.
En el cas de poder projecció de partícules durant els treballs, es posaran tanques metàl·liques opaques.
Es senyalitzaran els punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).
Es disposaran les proteccions individuals corresponents (Casc, guants, botes, ulleres, protectors auditius.
...).
Les parts a enderrocar s’indicaran pel tècnic facultatiu responsable.
Per tal d’evitar la baixada de runes, aquestes es retiraran periòdicament per tal de no generar un volum
gran.
- Fonaments.
Apuntalar els talls verticals del terreny per anul·lar la força activa i evitar despreniments de terres.
Abans de realitzar maniobres de qualsevol tipus, assabentar-se de la idoneïtat de la subjecció de càrregues
i maniobres de grues i altres màquines.
- Estructures.
Realitzar les maniobres de moviment dels materials en planta i càrregues de manera que no impliquin cops.
Col·locació de proteccions i pantalles a les eines de tallar.
Treure els claus de les fustes despuntades.
Maneig adequat dels productes càustics.
-Ram de paleta.
Protegir als treballadors de la descàrrega de la grua.
Subjectar adequadament càrregues i materials,
Garantir que els treballs de càrregues manuals no produeixen lesions als treballadors.
Protegir treballadors i màquines contra projecció de partícules i talls, així com als seus treballadors.
-Instal·lacions.
Evitar la proximitat a òrgans en funcionament de maquinària en general.
Protegir els treballs en altura mitjançant mesures col·lectives i individuals per evitar caiguda de personal.
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- Moviments de terres.
Anul·lar les forces actives per mitjà d’apuntalaments i separacions adequades de màquines i terres verticals.
Tancar i protegir rases a cel obert.
Realitzat les operacions de càrregues i descàrregues o qualsevol tipus de maniobra de manera que no es
produeixin caigudes d’objectes.
Respectar les distàncies de seguretat per instal·lacions de baixa tensió.
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Assegurar càrregues i materials adequats així com la seva maniobra.
En treballs amb càrregues o grans volums, preveure de no tocar a altres treballadors.
Hi hauran distàncies de seguretat en treballs de maniobra d’útils de gran longitud.
No treballar sense les proteccions respiratòries i de ventilació adequades que requereixen cada cas.
No treballar amb maquinària o eines portàtils, si no es coneix perfectament el seu funcionament a fi d’evitar
lesions.

7.6.7
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- Acabats.
Protegir tots els treballs d’altura per mitjà de proteccions col·lectives i individuals coherents en cada treball.
Protegir amb marquesines, tendals i xarxes la caiguda d’objectes de diferent nivell.
Mesure preventives als Mitjans i maquinària

Es preveuen els riscs referits a la utilització de maquinària en els diferents processos constructius per a
l’execució de les obres.
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Risc
Circulació de vehicles
Normes de seguretat
Tota la maquinària estarà en perfectes condicions de manteniment i conservació.
La maquinària estarà al dia respecte les revisions periòdiques de manteniment que determini cada fabricant
als llibres de manteniment i d’operacions.
També es compliran les normes legals de circulació (matriculació, assegurança obligatòria, ITV, etc.)
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La circulació estarà sempre en consonància amb la càrrega transportada, la visibilitat i les condicions de
terreny, i es circularà pels trams senyalitzats fins arribar al lloc de càrrega i descàrrega, llocs que estaran
senyalitzats per a tal efecte.
Tindran preferència les vehicles carregats.
L’accés i camins de l’obra es conservaran en adequat estat per la circulació evitant la formació de baldons i
enfangades excessives.
Les obres d’aparcament i sortida del camió seran dirigides per un especialista.
No es circularà ni s’estacionarà a distàncies inferiors a 2m de talls del terreny, perímetres d’excavacions,
etc.
L’operari que porti la grua estarà qualificat.
En cas d’interferència amb una línia elèctrica no s’abandonarà la cabina.
7.6.8

Mesures en espais confinats-

Un espai o recinte confinat es defineix com a qualsevol esapi amb possibilitats limitades d’entrada i sortida,
ventilació natural desfavorable, on es poden acumular contaminants tòxics o inflamables, o tenir una
atmosfera deficient en oxígen o sobreoxigenada.
Es consideren treballs en espais confinats aquells que es realitzen en espais que:




Son prou grans i de tal manera construïts que un treballador pot introduir-se en ells i realitzar la
tasca assignada.
Tenen accessos i sortides limitades o restringides.
La construcció no està dissenyada per que l'ocupi un treballador contínuament.
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Per evitar qualsevol risc innecessària sempre es respectaran les normes del codi de circulació, sempre i
qual les indicacions de l’obra restringeixin la normativa a favor de la seguretat en la circulació de l’obra.
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A més, els espais confinats en els quals es requereix un permís de treball, es defineixen com a àrees que
reuneixen una o més de les següents característiques:




80

És possible que contingui una atmosfera perillosa.
Conté un material que té el potencial d'envoltar a la persona que entra a l'espai.
Conté perills que atempten contra la salut o la seguretat

Exemples d'espais confinats són: dipòsits, calderes, torres de refrigeració, clavegueres, pous...
Les actuacions concretes en el cas dels treballs en espais confinats són les següents:
Abans de començar els treballs, l’empresa analitzarà l'entorn de treball per determinar el
procediment a seguir.
En el cas d'alguna deficiència o necessitat específica, l’empresa informarà al responsable de
contractació i juntament amb el SPRL s’establiran conjuntament mesures específiques de
prevenció.
Aquests treballs seran realitzats com a mínim entre dos persones.
Els treballadors hauran de conèixer els riscos i les mesures de prevenció dels treballs en espais
confinats.
Els treballadors han de venir amb els equips de treball i els equip de protecció individual certificats
adients per desenvolupar el treball en espais confinats.
La formació del personal que desenvolupi treballs en espais confinats ha de ser específica en
aquest tipus de tasques.
Si en algun cas excepcional de treball en espais confinats cal un permís de treball, es sol•licitarà al
responsable de la contractació.
Durant el desenvolupament de les tasques en espais confinats haurà d'estar present el recurs
preventiu.
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•
•
•
•
•

PT

•
•
•

CA

En l’entorn laboral, es tenen en compte els següents paràmetres:
7.6.9.1

Agents atmosfèrics.

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines condicions
s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.
7.6.9.2

Il•luminació.

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il•luminació
artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o
ambients perillosos, la il•luminació elèctrica serà antideflagrant.
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es
disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.
Les intensitats mínimes d’il•luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció,
seran els següents:
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MEDIAMBIENT LABORAL.

7.6.9
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TAULA DE MÍNIMS D’IL·LUMINACIÓ.

200 lux
300 lux
500 lux

1000 lux

80

100 lux
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100 lux

:En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional habitual.
Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la
manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat
de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.
Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i
calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal.
Baixes exigències visuals.
Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans,
en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i
tancament mecànic. Moderades exigències visuals.
Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en
bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general.
Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com
treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en
general. Altes exigències visuals.
En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de
constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats,
treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal.
Exigències visuals molt altes.

PT

25-50 lux

CA

7.6.9.3 Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre
sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:
NIVELL SONOR MAQUINARIA

Compressor

82-94 dB

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)

82 dB

Formigonera petita < 500 lts.

72 dB

Formigonera mitjana > 500 lts.

60 dB

Martell pneumàtic (en recinte angost)

103 dB

Martell pneumàtic (a l’aire lliure)

94 dB

Esmeriladora de peu

60-75 dB

Camions i dumpers

80 dB

Excavadora

95 dB

Grua autoportant

90 dB

Martell perforador

110 dB

Mototrailla

105 dB

Tractor d’orugues

100 dB

Pala carregadora d’orugues

95-100 dB

Pala carregadora de pneumàtics

84-90 dB
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el
risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col•lectiva, de protecció
individual, formatives i informatives.
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Pistoles fixaclaus d’impacte

150 dB

Esmeriladora radial portàtil
Tronçadora de taula per a fusta

80

105 dB
105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:
Supressió del risc en origen.
Aïllament de la part sonora.
Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

-83

1er.2on.3er.-

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el
risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col•lectiva, de protecció
individual, formatives i informatives
7.6.9.4

Pols

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps
d’exposició.
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component
que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de
fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les
competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses
especialitzades.
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8
hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la
fórmula:
10
C = -------------------------- mg / m3
% Si O2 + 2
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són
retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els
pulmons.
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:
•
•
•
•
•

Escombrat i neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment
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Rinitis
Asma bronquial
Bronquitis destructiva
Bronquitis crònica
Efisemes pulmonars
Neumoconiosis
Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

CA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PT

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:
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Raig de sorra
Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
Esmerilat de materials
Pols i fums amb partícules metàl•liques en suspensió, en treballs de soldadura
Plantes de matxuqueix i classificació
Moviments de terres
Circulació de vehicles
Polit de paraments
Plantes asfàltiques
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A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé
adoptar les següents mesures preventives:

PT

Manipulació de ciment
Raig de sorra o granalla
Tall o polit de materials ceràmics o lítics
Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura elèctrica
Circulació de vehicles
Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques

MESURA PREVENTIVA
Ús d’aspiradora i regat previ
Regat previ
Regat previ
Captació localitzada en carros perforadors o injecció
d’aigua
Filtres en sitges o instal•lacions confinades
Equips semiautònoms de respiració
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall
Aspiració localitzada
Regat de pistes
Aspiració localitzada

CA

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el
risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col•lectiva, de protecció
individual, formatives i informatives.
7.6.9.5 Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques
d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retirada dels objectes i coses innecessàries.
Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel.
Pla de manutenció intern d’obra.
Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla
d’evacuació de residus.
Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il•luminació
suficient.
Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals.
Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i
indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i
neteja inherents a l’operació realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest
tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.
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ACTIVITAT
Neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
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7.6.9.6 Radiacions no ionitzants

80

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això
deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica
i de freqüència de ràdio.

-83

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons
emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no
ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els
de soldadura elèctrica.
Radiacions infraroges

PT

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal•lí i no dispersar-se ràpidament, pot
produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers,
bufadors de vidre i operaris de forns.

CA

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions
són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar
l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions.
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en
forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil•lars i un increment de la pigmentació
que pot ser persistent.
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum,
generen aquest tipus de radiació.
Radiacions visibles
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans
oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.
Radiacions ultraviolades
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda
inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i
hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és
nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization).
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud
d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una
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Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font
com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels
operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il•luminació
del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil•la de l’ull.
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emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la
radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada.

80

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme
mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal.
Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la
llei de prevenció de riscos laborals.

-83

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el
tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV
han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar
senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal•lació, la distància de l’usuari
respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en
compte.

PT

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant
l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de
reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents,
on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de
mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa
del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels
mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les
mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial.

CA

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums
fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc
elèctric i làsers.
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en
l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura
amb visor de cèl•lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte
l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de
fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.
Làser

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia,
topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com
invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan
exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de
radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també
poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de
cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal•lí. D’una manera general,
la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden
ocasionar cremades.
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes
següents:
a)
Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
•
Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.
•
Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es
preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles.
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L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o
prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada
solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats
imprevisibles.
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b)
Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a
les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
•
Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments
òptics pot resultar perillós.
•
Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no respecte
a la reflexió difusa.
•
Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar
foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la
radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per
exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc.
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament
radiació IR (700 nm – 1 m).

CA
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a)
Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig.
b)
Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de
la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós.
c)
Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació
directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats
d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de
pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les
condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un
examen mèdic d’inspecció de danys a la pell.
d)
Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan
degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials
associats amb la radiació i equip que la genera.
e)
Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada
al departament mèdic.
f)
La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà
utilitzada per visió directa del raig.
- Àrea de treball:

a)
L’equip làser s’instal•larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il•luminació del recinte
haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil•la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.
b)
Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se les
superfícies reflectants i polides.
c)
A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui
generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.
d)
S’han de col•locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els
que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de
subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial.
e)
Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de
control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no
inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha
d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.
- Equip:
a)
Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada.
b)
Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser
a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell.
c)
Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control
d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable
autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.
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A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:
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d)
Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se
d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.
e)
Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la
reflexió especular.
- Operació:

7.6.9.7

Radiacions ionitzants.

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de
riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són:
Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.
Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.
Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de granels,
etcètera.
Serà obligació del contractista amb la col•laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment
de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en
proximitat de determinades instal•lacions, com poden ser:
Les instal•lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes
bomba.
Les instal•lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants.
Les instal•lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un
potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
Les instal•lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades,
per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".
Les instal•lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.
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a)
Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de
control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents
durant l’operació.
b)
Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser.
c)
L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es
deixarà en funcionament sense estar vigilat.
d)
Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany
ocular.
e)
L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de
l’operador.
f)
S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut
protector al llarg de tota la trajectòria.
g)
Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació
del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se
amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la
protecció ocular.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el
risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col•lectiva, de protecció
individual, formatives i informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral•lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà
d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el
visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.
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Les instal•lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts
radioactius o equips emissors de raig X.
Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
Les instal•lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors de
radiacions ionitzants.
Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell
d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32.
Il•luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

-83

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal•lació, essent el Consell de
Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del
titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte.
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits
irradiats.

PT

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals
d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de
soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.

CA

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la
font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per
la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a
la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el
plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material.
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una
pel•lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el
dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no
col•locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl•lics).
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors
professionalment exposats a radiacions.
7.6.10

Senyalització i balissament

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer
cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització
i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General
de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la
seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva
observació quan és l’apropiada i està ben col•locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és
suficient amb col•locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza
l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col•locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La
senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de
qualsevol tipus de senyal.
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Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa
quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són,
per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i
tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per
setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger.
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El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives
adoptades, posin de manifest la necessitat de:
Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.
Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi
mesures urgents de protecció o evacuació.
Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal•lacions de
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.
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La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i
organitzatives de protecció col•lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat
possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el treball.
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:

•
•

CA

Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota
l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.
Les excavacions properes a carreteres, camins, zones urbanes, etc., es senyalitzaran per tal d'evitar
accidents de curiosos.
L’elecció del tipus de senyal y el nombre y l’emplaçament de les senyals a utilitzar en cada cas es realitzarà
de manera que la senyalització resulti el més eficaç possible tenint en compte:
-

Las característiques de la senyal
Els riscos, elements o circumstancies que hagin de senyalitzar-se.
La extensió de la zona a cobrir.
El nombre de treballadors afectats.

La senyalització haurà de romandre en tant persisteixi la situació que la motiva.
Els dispositius de senyalització hauran de ser netejats, mantinguts i verificats regularment, i reparats i
substituïts si es necessari, de manera que conservin les seves propietats intrínseques i de funcionament.
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•

Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint
en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència
suficient.
Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la
resistència suficient.
El color utilitzat per a la il•luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o
panells de senyalització.
Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.

PT

•
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Les senyalitzacions es poden classificar, segons forma de manifestació, en:

SENYALS DE PANELL

SENYALITZACIÓ

-83

SENYALS LLUMINOESE

SENYALS ACÚSTIQUES

COMUNICACIONS VERBALS

PT

SENYALS GESTUALS

Advertiment
Prohibició.
Obligació
Seguretat en cas d’incnedis
Salvament / socors
Fixe
Intermitent
...
Fixe
Intermitent
....
Crit
Xiulet
....
OK / KO
Si / no
Amunt / Avall
.....

Destaca per la seva importància, efectivitat i utilitat majoritària la senyalització òptica, basada en la utilització
de formes geomètriques, colors y la seva apreciació.

Caigudes a mateix o diferent nivell
Caigudes d’objectes
Trànsit de maquinaria pesada, possibilitat de atropellaments o atrapaments
Prohibició d’entrada a persones alienes a l’obra
Elevació de càrregues
Conduccions elèctriques o d’aigua

CA

-

A més, col•locarem també les senyals d’obligació necessàries:
-

Ús de casc
Ús de guants
Ús de botes de seguretat
Ús de olleres de protecció
Ús de cascos insonoritzants
Ús de mascareta

A més de la senyalització esmentada, el contractista haurà de preveure la senyalització d’altres possibles
perills, sempre sota la supervisió de la Direcció d’Obra.
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Col•locarem senyalització que ens previngui dels riscos potencials:
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Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic.
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7.6.11

6

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació,
s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3Està prohibida la col•locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants
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•

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de
l’amplada de la vorera existent.
L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m).
Elements de protecció

PT

•

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb
tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel•la no
sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m).

CA

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col•locaran xapes
metàl•liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts.
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es col•locaran a 45º
en el sentit de la marxa.
•

Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il•luminats encara que hi hagi enllumenat
públic.
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com
per als elements d’abalisament.
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il•luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima
20 lux).
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements
reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl•liques de 200 x 100 cm,
tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.
•

Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB,
TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i
defensa:
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mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).
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o)
En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.
p)
En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.
q)
Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en
estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
r)
En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de
les obres.
s)
En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una
nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.
Es col•locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en
corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents
a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de
pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col•locació d’elements de defensa TD – 2.
•

Paviments provisionals

PT

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de
terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col•locarà un entarimat sobre la part
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.
Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

•
•
•
•
•
•

CA

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24
de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions
mínimes:
Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de
diàmetre.
No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de
terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del
12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col•locant un
senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització.
•
Manteniment
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i
dificulti la seva subtracció.
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions
i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua
de condicions perceptives o de seguretat.
Els passos i itineraris es mantindran nets.
•
Retirada de senyalització i abalisament
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la
part d’obra que exigís la seva implantació
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El contractista haurà d'assegurar en tot moment, durant el transcurs de l'obra, la prestació a tots els
treballadors que concorrin en la mateixa dels serveis assistencials sanitaris en matèria de primers auxilis,
d'assistència mèdico-preventiva i d'urgència i de conservació i millora de la salut laboral dels treballadors. A
tals efectes haurà de concertar i organitzar les relacions necessàries amb els serveis mèdics i preventius
exteriors i interiors que corresponguin, a fi que per part d'aquests es portin a terme les funcions sanitàries
exigides per les disposicions vigents.

-83

Els serveis mèdics, preventius i assistencials haurien de reunir les característiques establertes per les
disposicions vigents sobre la matèria. Haurien de quedar precisats en el Pla de Seguretat i Salut els serveis
a disposar per a l'obra, especificant totes les dades necessàries per a la seva localització i identificació
immediata.
El contractista haurà d'estar al corrent en tot moment, durant l'execució de l'obra, de les seves obligacions
en matèria de Seguretat Social i Salut laboral dels treballadors, d'acord amb les disposicions vigents, havent
d'acreditar documentalment el compliment de tals obligacions quan li sigui requerit pel responsable del
seguiment i control del Pla de Seguretat i Salut.

PT

En el Pla de Seguretat i Salut haurà de detallar-se el centre o els centres assistencials més pròxims a l'obra,
on podran ser atesos els treballadors en cas d'accident. Es disposaran en llocs i amb caràcters visibles per
als treballadors (oficina d'obra, vestuaris, etc.) les indicacions relatives al nom, adreça i telèfons del centre o
centres assistencials als quals acudir en cas d'accidents així com les distàncies existents entre aquests i
l'obra i els itineraris més adequats per a arribar a ells.

7.6.13

CA

En cas d'accident, el contractista haurà d'assegurar la investigació del mateix, per a precisar la seva causa i
forma que es va produir i proposar les mesures oportunes per a evitar la seva repetició. Les dades
obtingudes com resultat de l'estudi ressenyat seran proporcionats al responsable del seguiment i control del
Pla de Seguretat i Salut.
Tractament de residus.

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D.
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de
minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del
procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o
desconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les
instal•lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de
construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament,
que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran
els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un
gestor autoritzat.
7.6.14

Tractament de materials i/o substàncies perilloses.

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de
Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a
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En cas d'accidents hauran de cursar-se els parts corresponents segons les disposicions vigents, havent de
facilitar el contractista al responsable del seguiment i control del Pla de Seguretat i Salut una còpia dels
mateixos i quants dades i informacions complementàries li fossin recaptats pel propi responsable.
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l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers
exposats al seu contacte i/o manipulació.

7.6.14.1 Manipulació.
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L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció
dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los
compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers
aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació
dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics
o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV
s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

PT

Amiant.
Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
Sílice.
Vinil.
Urea formol.
Ciment.
Soroll.
Radiacions.
Productes tixotròpics (bentonita)
Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
Gasos liquats del petroli.
Baixos nivells d’oxigen respirable.
Animals.
Entorn de drogodependència habitual.

CA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.6.14.2 Delimitació / condicionament de zones d'apilament
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb
el text en idioma espanyol.
L’etiqueta ha de contenir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de
la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
Nom comú, si és el cas.
Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les
substàncies presents.
Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.
Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
El número CEE, si en té.
La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del
material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les
següents premisses:
•

Explosius
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En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a
l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal
exposat, de forma singular a:
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L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes
legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de
fumar.
•

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la
prohibició de fumar.

-83

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.
•

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en
previsió de contactes amb la pell.
Corrosius, Irritants, sensibilitzants

PT

•

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de
respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les
vies respiratòries.
Reconeixement mèdic.

CA

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball.
Aquest reconeixement es repetirà anualment.
S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors, per tal de garantir-ne la potabilitat, si no prové de
cap xarxa de proveïment públic.
7.6.16

Formació en matèria de seguretat.

Tot el personal ha de rebre a l'ingressar a l’obra, una formació sobre els mètodes de treball i riscs, així com
les mesures de seguretat que haurà d’utilitzar. Tots els treballadors acreditaran una formació general
mínima.
Els que requereixin una formació específica, acreditaran la que es detalla a continuació:








Formació General P.R.L. Mín. 8 horas
Informació al treballador sobre el Pla de Seguretat de l’Obra o l’Avaluació de Riscos.
Carretons elevadors:
Formació teòrica: Mín. 4 hores
Formació pràctica: Mín. 6 hores
Acreditació mèdica para carretillero (protocol conducció)
Treballs en alçada: Mín. 4 hores
Acreditació mèdica per a treballs en alçada.
Ponts Grua:
Formació teòrica: Mín. 4 hores
Formació pràctica: Mín. 2 hores
Plataformes Elevadores Mòbils de personal (PEMP)

Acreditar formació dels usuaris / operadores de les PEMP´s de al menys 4 hores.
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Informació i avaluació de riscos per a treballs en alçada i PEMP.

80

El personal usuari no presentarà incompatibilitat mèdica per a l’activitat de treball en alçada amb la
plataforma (acreditació mèdica).
Electricista Qualificat: mín. F.P + experiència de més de dos anys + Formació riscos elèctrics segons RD.
614: 3 hores + Formació en Primers Auxilis: 3 hores.
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Electricista Autoritzat: Experiència de més de dos anys + Formació riscos elèctrics segons RD. 614: 3 hores
+ Formació en Primers Auxilis: 3 hores.
A més a més l’empresari haurà d’enviar un llistat designant els treballadors como qualificats o autoritzats,
degudament validat per l’empresa.
Ergonomia – Manipulació de càrregues. Mín. 2 hores.
Acreditació mèdica d’Ergonomia – Manipulació de càrregues.

En aquesta obra sobre la formació es donaran les següents xerrades:
2 Xerrades anuals o propocionals, sobre Seguretat i Salut, impartides per Tècnic competent,
dirigides a comandaments intermedis i obrers.



1 Xerrada sobre Seguretat i Salut, impartida per Tècnic competent cada vegada que entri un operari
nou, segons el parer del Tècnic de Seguretat de seguiment de l’obra.

PT



Serveis higiènics i de benestar.

CA

7.6.17

Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador per als operaris, dotats del següent:
 La superfície mínima comú de vestuaris i bany serà, com a mínim, de dos metres quadrats per a cada
operari i l’alçada mínima serà de 2,30 metres.
 El vestuari estarà proveït de bancs o seients i taquilles individuals, amb clau, per guardar la roba i el calçat.
 Els banys disposaran d’un lavabo amb aigua corrent, proveïts de sabó per a cada deu treballadors o fracció
d’aquesta xifra i d’un mirall de dimensions adequades.
 Es dotaran els banys d’assecadors d’aire calent o tovalloles de paper, existint, en aquest últim cas,
recipients adequats per dipositar les utilitzades.
 Al realitzar treballs bruts, es facilitaran els mitjans especials de neteja.
 Existiran wàters amb descàrrega automàtica d’aigua corrent i paper higiènic. Existint, com a mínim, un
wàter per a cada vint-i-cinc homes o fracció d’aquesta xifra. Els wàters no tindran comunicació directa amb
el menjador i el vestuari.
 Les dimensions mínimes de les cabines serà 1 x 1 x 1,20 m de superfície i 2,30 m. d’alçada.
 Les portes impediran totalment la visibilitat des de l’exterior i estaran proveïdes de tanca interior i d’un
penjador.
 Els wàters i urinaris s’instal·laran i conservaran en les degudes condicions de desinfecció, desorització i
supressió d’efluències.
 S’instal·larà un dutxa d’aigua freda i calenta per a cada deu treballadors o fracció .
 Les dutxes estaran aïllades, tancades en compartiments individuals, amb portes dotades de tanca interior i
els seus corresponents penjadors per a roba.
 El Contractista instal·larà com a mínim una dutxa amb aigua calenta per a cada deu operaris que treballin
en els col·lectors de sanejament que estiguin o hagin estat en servei.
 Els terres, parets i sostres dels vàters, dutxes, lavabo i vestuari seran continus, llisos impermeables,
realitzats amb materials sintètics preferiblement, en tons clars, i aquests materials permetran la neteja amb
líquids desinfectants o antisèptics amb freqüència.
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El Tècnic de seguretat, amb el seguiment de l’obra i a la vista dels resultats obtinguts en matèria de
Seguretat i Salut, podrà exigir la celebració de tantes xerrades com estimi oportú.
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 Tots els elements, com les aixetes, desguàs i dutxes, estaran sempre en perfecte estat de funcionament i
les taquilles i bancs aptes per a la seva utilització.
 Anàlogament els pisos, parets i sostres de menjador, seran llisos i susceptibles de fàcil neteja, tindran una
il·luminació, ventilació i temperatura adequades, i l’alçada mínima de sostre serà de 2,60 metres.
 Els vestuaris, dutxes i menjador disposaran de calefacció.
 Es disposarà d’una aigüera amb aigua potable per a la neteja d’utensilis.
 El menjador disposarà de taules i seients amb espatllers, calenta menjars i un recipient de tanca hermètica
per a deixalles.
 Per a la neteja i conservació d’aquests locals en les condicions demanades, es disposarà d’un treballador
amb la dedicació necessària.
7.6.17.1 Farmaciola de primers auxilis.

Es disposarà d’una farmaciola que contingui el material especificat en l’Ordenança General de Seguretat i
Salut al treball.

CA

PT

- Aigua oxigenada.
- Alcohol 96º
- Tintura de iode
- Mercromina
- Amoníac.
- Gasa estèril
- Cotó hidròfil
- Benes
- Esparadrap
- Antiespasmòdics, Analgèsics.
- Analgèsics
- Tònics cardíacs d’urgència
- Bosses per aigua o gel
- Guants esterilitzats
- Xeringuilles d’un sòl ús
- Agulles injectables d’un us
- Termòmetre clínic
- Tònics cardíacs d’urgència.

Hi haurà un manual de primers auxilis i estarà sota la cura de la persona més adient.
Als diferents treballs hi haurà algun treballador que conegui les tècniques del socorrisme i primers auxilis.
Aquests seran també encarregats de coordinar el manteniment de la farmaciola i altres serveis de primers
auxilis.
Igualment es preveuran les relacions amb serveis externs de l’empresa relacionats amb primers auxilis i
assistència mèdica d’urgència, de manera que es garantitzi la seva rapidesa i eficàcia.
S’informarà a l'inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de traslladar els
accidentats.
És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidents.
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Es revisarà periòdicament i es reposarà immediatament el material consumit. Aquesta farmaciola constarà
com a mínim de:
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA
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7.7

6

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

Es donarà compliment en l’establert en el R.D. 604/2001 en el que es defineixen les disposicions mínimes
en seguretat i salut del treballadors front al risc elèctric i la Guía Técnica de Riesgo Eléctrico de l’I.N.S.H.T. .
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La instal·lació elèctrica de l’obra s’obtindrà de grups electrògens amb comandaments i elements de
protecció reglamentaris, quadres de distribució amb diferencials de 300 mA. i connexionat a maquinaria fixa
de taller i quadres de unitat amb diferencials de 300 mA. per a maquinaria mòbil i de 30 mA. per la
il·luminació i ferramenta elèctrica manual.
Les connexions d’entrada i sortida s’hauran de fer amb connectors tipus CETAC.
Tan els quadres elèctrics com la maquinaria i ferramentes elèctriques, així com les casetes i barracons,
tindran connectades les seves masses metàl·liques a una xarxa o instal·lació de pressa de terra.
Els conductors emprats en la instal·lació estaran aïllats per a una tensió mínima de 1.000 V.

PT

Els aparells portàtils i làmpares de il·luminació accessibles, tindran estanqueïtat a l’aigua i a la pols (IP-XX),
convenientment aïllats i protegits amb una carcassa de possibles cops.
Tota la instal·lació elèctrica tindrà que ésser realitzada segons l’establert en el Reglament Electrotècnic per
a Baixa Tensió i les seves Instruccions Complementaries del M.I.E.
Riscos detectables més comuns.

7.7.2

CA

Contactes elèctrics directes.
Contactes elèctrics indirectes.
Els derivats de caigudes de tensió en la instal·lació per sobrecàrrega.
Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció.
Mal comportament de les tomes de terra.
Caigudes al mateix nivell.
Caigudes a diferent nivell.
Normes de prevenció tipus per a cables.

El calibre o secció del cablejat serà sempre l’adequat per a la càrrega elèctrica que hagi de suportar en
funció del càlcul realitzat per a la maquinaria i il·luminació prevista.
Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables. No s’admetran trams defectuosos en
aquest sentit.
La distribució general des del quadre general d’obra als quadres secundaris, es farà mitjançant mànega
elèctrica antihumitat.
L’estesa dels cables i mànegues, es farà a una altura mínima de 2m. en els llocs peatonals, i de 5 m. en
els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment.
L’estesa de cables per a creuar vials d’obra, es farà soterrat. Es senyalitzarà el pas del cable mitjançant
un cobriment permanent de taulons que tindran per objecte protegir mitjançant repartiment de càrregues, i
assenyalar l’existència del pas elèctric als vehicles.
La profunditat de la rasa mínima serà de 45 cm. i el cable anirà a més a més protegit en l’interior d’un tub
rígid.
Les empalmades entre mànegues sempre estaran aixecades. Es prohibeix mantenir-les al terra.
Les empalmades provisionals entre mànegues, es farà mitjançant connexions normalitzades estanques
antihumitat.
Les empalmades definitives es faran utilitzant caixes empalmades normalitzades estanques de seguretat.
El traçat de les mànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el de subministrament
provisional d’aigua.
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7.7.3

Normes de prevenció per a interruptors.
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Normes de prevenció per a quadres elèctrics.
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7.7.4

80

S’ajustaran expressament, als especificats en el REBT.
Els interruptors s’instal·laran a l’interior de caixes normalitzades proveïdes de porta d’entrada amb tanca
de seguretat.
Les caixes d’interruptors tindran enganxada sobre la seva porta una senyal normalitzada de perill,
“electricitat”.
Les caixes d’interruptors estaran penjades, ja sigui de paraments verticals o de peus drets estables.

Normes de prevenció per a les presses d’energia.

7.7.6

CA

Les preses de corrent dels quadres es faran dels quadres de distribució, mitjançant clavilles normalitzades
blindades i sempre que sigui possible amb enclavament.
Cada presa de corrent subministrarà energia a un sol aparell, màquina o màquina-eina.
La tensió sempre estarà en la clavilla femella, mai en el mascle, per tal d’evitar contactes elèctrics
directes.
Normes de prevenció per a la protecció de circuits.

La instal·lació tindrà tots aquells interruptors automàtics que el càlcul defineix necessaris.
Els interruptors automàtics s’instal·laran en totes les línies de toma de corrent dels quadres de distribució i
d’alimentació a totes les màquines, aparells i màquines-eina de funcionament elèctric.
Els circuits generals també estaran protegits amb interruptors.
La instal·lació d’enllumenat general per a les instal·lacions provisionals d’obra i primers auxilis, estarà
protegida per interruptors automàtics magnetotèrmics.
Tota màquina elèctrica estarà protegida per un disjuntor diferencial.
Els disjuntors diferencials s’instal·laran d’acord amb les següents sensibilitats:

7.7.7



300 mA. per alimentació de maquinaria.



30 mA. per a les instal·lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil.

Normes de precaució per a les connexions a terra.

El transformador de l’obra estarà dotat de toma de terra ajustada als Reglaments vigents i a les normes
pròpies de la companyia elèctrica subministradora de la zona.
Les parts metàl·liques de tot l’equip elèctric disposaran de connexió a terra.
El neutre de la instal·lació estarà connectat a terra.
La connexió a terra es farà mitjançant la placa de cada quadre general.
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7.7.5

PT

Seran metàl·lics de tipus per a la intempèrie, amb tanca i porta de seguretat, segons norma UNE-20324.
Malgrat ser del tipus per a la intempèrie, es protegiran de l’aigua de pluja mitjançant viseres com a
protecció addicional.
Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.
Tindran enganxada sobre la porta una senyal normalitzada de perill “electricitat”.
Els quadres elèctrics es penjaran pendents de plafons de fusta rebuts als paraments verticals o bé, a
peus drets ferms.
Les maniobres a executar en el quadre elèctric general es faran enfilats a una banqueta de maniobra o
catifa aïllant, calculats expressament per a realitzar la maniobra de seguretat.
Els quadres elèctrics tindran tomes de corrent per a connexions normalitzades blindades per a intempèrie,
en nombre determinat segons el càlcul realitzat.
Els quadres elèctrics d’aquesta obra, estaran dotats d’enclavament elèctric d’obertura.
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7.7.8
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El fil de la connexió a terra estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibeix expressament
utilitzar-lo per a altres usos.
La connexió a terra de les màquines-eina que no estiguin dotades de doble aïllament, es farà mitjançant fil
neutre en combinació amb el quadre de distribució corresponent i el
quadre general de l’obra.
Les connexions de terra calculades estaran situades en el terreny de tal forma, que el seu funcionament i
eficàcia sigui el desitjat per a la instal·lació.
La conductivitat del terreny s’augmentarà abocant en el lloc de clavada de la plaça aigua de forma
periòdica.
El punt de connexió de la placa estarà protegit a l’interior d’un pericó practicable.
Normes de prevenció per la instal·lació d’enllumenat.

Normes de seguretat en el manteniment i reposició.

CA

Durant el manteniment i reparacions de la instal·lació elèctrica provisional d’obra.
El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista, en possessió de carnet professional
corresponent.
Tota la maquinaria elèctrica es revisarà periòdicament, i en especial, en el moment en el que es detecti
una fallada, moment en el qual se la declararà fóra de servei mitjançant desconnexió elèctrica i penjament
del rètol corresponent en el quadre de govern.
La maquinaria elèctrica, serà revisada per personal especialista en cada tipus de màquina.
Es prohibeixen les revisions o reparacions sota corrent. Abans de començar una reparació es
desconnectarà la màquina de la xarxa elèctrica, instal·lant en el lloc de connexió un rètol visible en el qual
es llegeixi: “ No connectar, homes treballant a la xarxa”.
L’ampliació o modificació de línies, quadres i similars solament la faran els electricistes.
7.7.10

Normes generals.

Les connexions a terra calculades estaran situades en el terreny de tal forma que el seu funcionament i
eficàcia sigui el necessari per la instal·lació.
Les connexions a terra de quadres elèctrics generals diferents, seran independents electrònicament.
Els quadres elèctrics de distribució, estaran sempre en llocs de fàcil accés.
Els quadres elèctrics sobre peus drets, estaran a un mínim de 2m. d’alçada.
Els quadres elèctrics no s’instal·laran en el desenvolupament de les rampes d’accés al fons de
l’excavació.
Els quadres elèctrics, en servei, restaran tancats amb pany de seguretat de triangles, en servei.
No es permet la utilització de fusibles rudimentaris. Cal utilitzar “ peces fusibles normalitzades” adequades
a cada cas.
Es connectaran a terra les carcasses dels motors o màquines ( en cas de que no tinguin doble aïllament),
o aïllants per propi material constitutiu.
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7.7.9

PT

La il·luminació dels talls serà sempre l’adequada per a realitzar els treballs amb seguretat.
La il·luminació general dels talls serà mitjançant projectors ubicats sobre peus drets ferms.
La il·luminació mitjançant portàtils acomplirà la següent norma:
penjament de la paret, mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de seguretat,
alimentats a 24 V.
l’energia elèctrica que hagi de subministrar-se a les llums portàtils per a il·luminació de talls entollats, es
servirà mitjançant transformador de corrent que la deixi en 24 V.
La il·luminació dels talls es situarà a una alçada entorn als 2m. mesurats des de la superfície de
recolzament dels operaris en el seu lloc de treball.
La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, es farà creuada, a fi i efecte de disminuir ombres.
Les zones de pas de l’obra estaran permanentment il·luminades evitant racons foscos.
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PROTECCIONS PERSONALS
DESCRIPCIÓ PROTECCIÓ.
Casc de seguretat per a riscos elèctrics
Protecció del cap
Ulleres antiprojeccions
Granota de treball
Protecció del cos
Cinturó de seguretat
Comprovants de tensió
Guants aïllants de l’electricitat
Protecció de les Extremitats Superiors

80

ELEMENT A PROTEGIR

7.7.11

Botes aïllants de l’electricitat.
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Protecció de les Extremitats Inferiors

Sistemes de protecció contra riscs elèctrics.

Protecció contra contactes directes:

PT

- Allunyament de les parts actives de la instal·lació, per evitar un contacte fort amb les mans i per
manipulació d’objectes.
- Interposició d’obstacles que impedeixin el contacte accidental.
- Recobriment de les parts actives de la instal·lació per mitjà d’aïllament apropiat que conservi les seves
propietats amb el pas del temps i que limiti la corrent de contacte a un valor no superior a 1mA.
Treballs en proximitat d’instal·lacions elèctriques:

CA

Una obra afecta a una línea elèctrica aèria quant la distància entre qualsevol element d’obra i els conductors
de la línea sigui inferior a:
Línea de baixa tensió:
Línea de mitja tensió:
Línea d’alta tensió:
7.7.12

1m.
8m.
25m.

Procediment de seguretat. Operació.

En instal·lacions amb tensió fins 250 KV en relació a terra:
- En cas de reparacions de qualsevol part de la instal·lació elèctrica, es col·locarà un cartell visible amb la
inscripció “No ficar tensió, personal treballant”.
- Sempre que sigui possible, es soterraran les línies de conducció, protegint-les adequadament per mitjà de
tubs que posseeixin una resistència, tant elèctrica com mecànica, provada.
A més a més es tindrà en compte:
- Es considerarà que tot conductor està en tensió, així com la seva posició, en relació a l’àrea de treball.
- No es conduiran vehicles alts per sota de les línies elèctriques, sempre que existeixi una altra ruta a seguir.
- Quant s’utilitzin grues - torre o similars, s’observarà que compleixin les distàncies de seguretat.
- Durant les maniobres de la grua, es vigilarà la posició de la mateix respecte de les línies.
- No es permetrà que el personal s’acosti a estabilitzar les càrregues suspeses, per tal d’evitar el contacte o
arc amb la línia.
- No s’efectuaran treballs de càrrega o descàrrega d’equips o materials, sota de les línies o en la seva
proximitat.
- No es voltaran terres o materials sota de les línies aèries, ja que això redueix la distància de seguretat des
del terra.

Novembre 2018

Pàg.-66

de 166

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 28. 11. 2018 amb el número T-83806

Abans de començar els treballs en la zona es comprovarà les distàncies entre l’obra projectada, maquinària
i els seus elements estructurals i la línea elèctrica aèria.
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- Les bastides, escales metàl·liques o de fusta amb reforçament metàl·lic, estaran a una distància segura de
la línia aèria.
- Quant hi hagi que transportar objectes llargs per sota de les línies aèries estaran sempre en posició
horitzontal.
- En línies aèries d’alta tensió, les distàncies de seguretat a observar són: 4 m fins a 66.000 V i 5 m més de
66.000 V.
- Es limitarà la zona de treball, des de la màquina d’elevació o moviment de terres, per barreres de
protecció.

Recomanacions en cas d’accident.

CA

- Caiguda de línea:
S’ha de prohibir l’accés peatonal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense
tensió.
- Contacte de línea amb màquines:
Si qualsevol màquina, o la seva càrrega, entra en contacte amb una línea elèctrica han d’adoptar-se les
següents mesures:
Conservar la calma, intentar retirar la màquina de la línia, situant-la fora de la zona, intentant eliminar el
contacte amb la mateixa.
El conductor haurà d’advertir, al personal pròxim a la zona que s’allunyi de la mateixa.
Allunyarà el vehicle del lloc del contacte fent que ningú s’apropi als neumàtics que romandran inflats si la
línia és d’ALTA TENSIÓ.
En cas de no poder eliminar el contacte ni moure el vehicle, romandrà dins la cabina del vehicle, indicant a
totes les persones que s’allunyin fins que es confirmi que la línia ha estat desconnectada.
Si el vehicle ha estat incendiat i es veu forçat a abandonar la cabina podrà fer-ho:
- Comprovant que existeixen cables la línia caiguts al terra o sobre el vehicle, en aquest cas abandonarà el
vehicle pel costat contrari.
- En el cas de no ser possible separa la màquina immediatament de la línia elèctrica, el conductor haurà
d’abandonar-la saltant amb els dos peus junts a una distància lo més allunyada possible d’ella i sense tocar
els objectes que es trobin en la zona.
7.7.14

Auxili a accidentats.

- En línies d’alta tensió:
Únicament quant el contacte amb la línia s’hagi extingit.
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7.7.13

PT
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- Les barreres de protecció són construccions formades generalment per pèrtigues col·locades verticalment,
on la seva base/peu està sòlidament recolzat al terra, contra vents forts, i unides per taulons.
- L’espai vertical màxim entre els taulons no ha de sobre passar d’1 metre.
- En el lloc di col·locació de taulons, es pot utilitzar cables de retenció previst de cartrons de senyalització.
Els cables han d’estar ben tensos.
- L’espai vertical entre els cables de retenció no ha de ser superior a 50cm.
- Entre els llarguers, taules o cables, es col·locaran xarxes on l’obertura de la malla no sobrepassi els 6cm.
Per evitar que els elements metàl·lics de bastides, màquines,... puguin entrar en la zona perillosa.
- Les barreres de protecció, arcs de protecció, cables de retenció, i xarxes metàl·liques han de ser posades
en connexió a terra conforme a les prescripcions tècniques.
- Si les barreres de protecció són pel pas de màquines o vehicles, la part superior podrà estar composta
mitjançant un sol cable col·locat a l’altura i distància adequada de forma que eviti la possibilitat de contacte
o arc elèctric.
- L’altura de pas màxim ha de ser senyalada per panells apropiats fixats a les pèrtigues. Les entrades del
pas han de senyalar-se en els dos costats.

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ
COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

6

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

80

Si hi ha cables caiguts prop de l’accidentat, únicament quant la companyia elèctrica l’hagi desconnectat.
Encara que aparentment no hi hagi corrent (no apreciació de guspires en els cables), aquest tornarà a
aparèixer en uns minuts, donat que automàticament les línies tornen a connectar-se desprès d’una fallida.
- En línies de baixa tensió:
Si el contacte persisteix o encara hi ha cables caiguts es podrà socórrer utilitzant objectes aïllants: pals de
fusta, improvisant guant aïllants mitjançant bosses de plàstica,.... .

-83

Treballs en la proximitat de línies de baixa tensió:
- Si hi ha la possibilitat de contacte elèctric, sempre que sigui possible, es retirarà la tensió de la línia.
- Si això es possible, es posaran pantalles protectores o s’instal·laran beines aïllants en cadascun del
conductors, o s’aïllarà als treballadors amb respecte a terra.
- Els recobriments aïllants no s’instal·laran quant la línia estigui en tensió, seran continus i fixats
convenientment per evitar que es desplacin. Per col·locar dites proteccions serà necessari dirigir-se a la
companyia subministradora, que indicarà el material adequat.
Gàlib limitador en passos baix línies elèctriques:
Estarà format per dos peus de fusta, situats en el exterior de la zona de trànsit dels vehicles.

PT

Les parts superiors dels peus estaran units mitjançant un ancoratge horitzontal format per una peça de
longitud tal que creui tot la superfície de pas. L’altura del gàlib estarà per sota la línea elèctrica amb els
següents valors segons la tensió:
Distància (m.)
1 m.
3 m.
5 m.

CA

Se situaran dos pòrtics, un a cada costat de la línea, a la distància horitzontal de la mateixa que indiqui, i en
funció de la velocitat màxima previsible per a vehicles:
Velocitat previsible (Km/h)
40 km/h
70 km/h
100 km/h

Distància horitzontal (m.)
20 m.
50 m.
100 m.

Treballs en la proximitat de cables soterrats:
- Al fer treballs d’excavació, en proximitat d’instal·lacions en les que no hi ha certesa d’absència de tensió,
s’obtindrà, si és possible, de la companyia el traçat exacte i característiques de la línia.
- En aquests treballs es notificarà al personal l’existència d’aquestes línies, així com es procedirà a
senyalitzar i abalisar les rases, mantenint una vigilància constant.
- No es modificarà cap cable que hagi quedat al descobert com esglaó o accés a una excavació.
- Es protegirà els cables amb material resistents i aïllants.
- S’excavarà manualment i amb equips aïllants.
- No treballarà cap màquina pesada en la zona.
- No s’utilitzaran eines tallants o punyents properes a la línia.
- No es mouran directament els cables. Es mouran amb cordes o palanques de materials aïllants.
- Si es danya un cable, encara que sigui lleugerament, es mantindrà allunyat al personal de la zona i es
notificarà a la companyia.
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Tensió (Kv)
< de 1,5
De 1,5 a 5,7
> de 5,7
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ORGANITZACIÓ DE L’OBRA.
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7.8
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Per tal de garantir les condicions de seguretat i salut a l’obra, aquesta s’organitzarà adequadament tenint en
compte els següents punts:

7.8.1

Recurs preventiu.

-83

En funció del número de treballadors i de la tipologia de l’obra, aquesta disposarà del següents òrgans de
seguretat i salut laboral:

Segons l’art. 32 bis i posteriors de la Llei 54/2003 de reforma del marc normatiu, i el R.D. 604/2006 de
reforma del R.D. 39/1997 I R.D. 1627/1997, estableix que la presència dels recursos preventius serà
necessària en els següents termes:

PT

- Els riscos puguin agreujar-se o modificar-se durant el desenvolupament del procés o l’activitat a
conseqüència de la concurrència d’operacions diverses que es puguin desenvolupar successivament o
simultàniament i que precisin del control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.

CA

- En activitats en les que s’utilitzin màquines que no tinguin declaració CE de conformitat per tenir data de
comercialització anterior a l’exigència de tal declaració amb caràcter obligatori. Que siguin del mateix tipus
que aquelles pe les que la normativa sobre comercialització de màquines requereix la intervenció d’un
organisme notificat en el procediment de certificació, quant la protecció del treballador no estigui
suficientment garantida encara que s’hagin adoptat les mesures reglamentàries d’aplicació.
- Quant la necessitat de la seva presència sigui requerida per Inspecció de Treball, si les circumstàncies així
ho exigeixen per les condicions de treball.
En les obres de construcció, la presencia de Recurs Preventiu, s’aplicarà a cada contractista i serà obligatori
en els casos on es desenvolupin treballs amb riscos especials (abans esmentats) sent clarament
identificable durant la jornada laboral i amb formació de nivell bàsic en matèria preventiva.
El Recurs Preventiu tindrà l’objectiu de:
Vigilar el compliment de les mesures establertes en el Pla de Seguretat i Salut i comprovar l’eficàcia de les
mesures a aplicar. Aquesta tasca inclou la comprovació de l’eficàcia de les activitats preventives previstes
en la planificació preventiva.
Tot això, s’entén, sense oblidar de les obligacions del Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de
l’obra.
7.8.2

Vigilant de seguretat.

Es designarà un vigilant de seguretat, la missió del qual serà la de fer eficaços els mitjans de seguretat, tot
preveient les necessitats amb antelació i fent complir el programa establert en aquest pla i a les seves
possibles actualitzacions.

Novembre 2018

Pàg.-69

de 166

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 28. 11. 2018 amb el número T-83806

- Quant es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com perillosos o amb
riscos especials ( annex I R.D. 39/1997, activitats en obres de construcció, excavació, moviment de terres i
túnels amb risc de caiguda amb alçada o amb risc de sepultament o enfonsament; activitats de fabricació i/o
manipulació d’explosius, articles pirotècnics,...; producció de gasos comprimits, liquats o dissolts i/o la
utilització dels mateixos,.... ).
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Comitè de seguretat i salut.

80

En general, es constituirà Comitè de Seguretat i Salut, com òrgan paritari de participació i consulta, si l’obra
supera els 50 treballadors. Les competències del comitè seran les donades per el article 39 de la Llei
31/1995, participar en l’elaboració, posada en pràctica i avaluació del pla de prevenció de riscos a l’obra.
Estarà format per un nombre igual de delegats de prevenció i representants de l’empresa constructora.
7.8.4

Comitè de coordinació de subcontractistes.
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Es constituirà un comitè per a coordinar i controlar les mesures de prevenció de riscs d’aplicació a l’obra.
Estarà format per el cap d’obra, el vigilant de seguretat i un representant de cada subcontracta.
El comitè es reunirà mensualment i es redactarà una acta de la reunió que signaran tots els assistents.
Es guardarà fotocòpia de tots els documents que es generin relacionats amb el Vigilant i amb el comitè en
una carpeta-arxivador de Seguretat i Salut.

7.8.5

PT

Si no es considerés necessari la formació d’aquest Comitè, el contractista establirà, al Pla de Seguretat i
Salut, el mitjà de coordinació que calgui quant a la protecció i la prevenció de riscos laborals.
Formació i informació sobre riscs.

Tot el personal haurà de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball i dels riscs que
se’n deriven, juntament amb les mesures de seguretat que caldrà emprar.
S’escollirà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que tots
els talls disposin d’algun socorrista.

Control de l’accés a l’obra.

Es garantirà l’accés controlat a l’obra, mitjançant alguna de les següents opcions:
-

Vigilant de seguretat a cada l’accés.
Treballa a obra tancada.
Delimitació de petits àmbits de treball amb operaris controlant l’accés.

En obres a on es dona la simultaneïtat d’ús i obra, es realitzaran horaris de treball, al mateix temps que
s’implantarà una de les modalitats de control d’accés indicades amb anterioritat.
7.8.7

Mapa d’itineraris d’evacuació.

En aquest apartat es troba la indicació del centre assistencial més pròxim a l’obra i la seva ruta d’accés més
convenient i ràpida.
Previsió de l’arribada dels medis externs, bombers, des del parc més pròxim.
Previsió de l’arribada dels medis externs, policia local, des del parc més pròxim.

7.8.8

Normes d’evacuació i assistència sanitària en obra.

Es disposarà en un lloc visible per a tots els operaris (oficina d’obra, lavabos i vestuaris) el nom del centre
assistencial i el seu telèfon on s’ha d’acudir en cas d’accident, igual que el mapa descrit en l’apartat anterior,
telèfons d’ambulàncies i taxis, per a garantir la mes ràpida evacuació dels ferits.
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7.8.6

CA

Es lliuraran a tots els treballadors instruccions de seguretat.
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En cas de caiguda i abans de moure a l’accidentat es detectarà en tant que sigui possible si les lesions han
pogut afectar a la columna vertebral per prendre les màximes precaucions en el trasllat. A l’accidentat, se’l
mourà en llitera per garantir en tant que sigui possible un correcte trasllat.
En cas de gravetat manifesta, es cridarà a una ambulància per a la seva evacuació al centre assistencial.
7.8.8.1 Posició de seguretat.

7.8.8.2 Recomanacions bàsiques per al socorrista
1 - Conserveu la calma: No perdeu els nervis.
2 - Penseu abans d’actuar: cal que us assegureu dels possibles perills que encara hi ha a la zona: gasos
tòxics, foc, corrent elèctric, perill de ser atropellat, possibles esfondraments, etc., per intentar eliminar-los i
poder actuar amb més tranquil·litat.
3 - No mogueu l’accidentat: no heu de moure ningú que hagi sofert un accident, fins que estigueu segur que
podeu moure la persona accidentada sense cap risc que pugui fer empitjorar les lesions que tingui.
4 - Si creieu que no hi ha lesions a l’esquena i el ferit està inconscient però respira, col·loqueu-lo en la
posició de seguretat.
5 - Examineu el ferit: heu de fer-ne una primera avaluació per determinar si el ferit està en perill de mort.
Posteriorment, en fareu l’avaluació secundària o, el que és el mateix, controlareu aquelles lesions que
poden esperar que arribin els serveis professionals.
És important saber que l’hemorràgia i el cessament de la respiració s’han de tractar abans de fer qualsevol
altra cosa.
6 - Tranquil·litzeu el ferit: els accidentats solen estar espantats, desconeixen les lesions que tenen, és funció
del socorrista oferir-li confiança i millorar l’estat anímic del lesionat. No se li han de deixar veure les ferides.
7 - Procureu que la víctima no es refredi, per això la tapareu amb flassades i mantindreu l’ambient a una
temperatura agradable.
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Col·loqueu en posició de seguretat la persona inconscient que respira: Si sospiteu que hi pot haver una lesió
a la columna o al cap, no l’heu de moure i només heu d’estar pendents dels seus signes vitals fins que arribi
l’assistència mèdica. Si esteu segurs que no hi ha hagut traumatisme, col·loqueu la persona en
l’anomenada posició de seguretat, amb la qual cosa evitareu que en cas de vòmit l’accidentat pugui
empassar-se secrecions o restes de vòmit.
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8 - Aviseu el personal sanitari: demaneu ajuda amb rapidesa i faciliteu al personal sanitari la màxima
informació sobre l’accident i l’estat del ferit.

80

9 - Heu de traslladar adequadament el ferit: segons les lesions que tingui l’accidentat, la posició d’espera i
de trasllat variarà. No traslladeu l’accidentat amb cotxe particular, ja que si la lesió és vital, no el podeu
traslladar i us heu d’esperar al lloc de l’accident i, si la lesió no és vital, podeu esperar que hi arribi una
ambulància equipada com cal.
10 - No feu més del que sigui necessari. No mediqueu el ferit. Solament ho pot fer el metge. 6
Protocol a seguir en cas d’accident.
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7.8.9

S’informarà a l’obra de las adreces i números telefònics de la Mútua D’Accidents, ambulàncies, taxis i
d’altres mitjans de evacuació d’accidentats.
S’elaborarà, el més aviat possible, un Informe Tècnic de l’accident.
7.8.10

Senyalització de seguretat a l’obra.

PT

De forma general, en aquesta obra caldrà emprar la senyalització que es detalla a continuació, tot i que
s’utilitzarà la més adient en funció de les situacions no previstes que sorgeixin.
A la/es entrada/es de personal a l’obra, s’instal·laran els senyals següents:
* Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra.
* Utilització obligatòria del casc.

CA

A les zones on existeixi perill de caiguda des d’alçada (rases), s’empraran els senyals de perill de caigudes
a diferent nivell.
Caldrà emprar la cinta abalisadora per a advertir del senyal de perill en aquelles zones on existeixi risc
(rases, buidatges, etc.), Fins que s’instal·li la protecció definitiva.
A la zona d’ubicació de la farmaciola de primers auxilis, s’instal·larà el senyal corresponent.
7.8.11

Posada a la pràctica.

En començar l’obra, es lliurarà a tot el personal l’equip bàsic de seguretat casc, granota de treball, guants i
botes classe III, a més de botes d’aigua i vestit impermeable. També se’ls formarà en els mètodes de treball
i en les proteccions que han d’emprar. Es portarà un control del material lliurat, amb una fitxa signada pel
treballador.
Es col·locarà la senyalització adient de riscs a l’obra. Els senyals s’agruparan en taulers i es distribuiran
estratègicament per l’obra.
Es compliran les normes prioritàries de seguretat pel que fa a proteccions perimetrals, de forats horitzontals,
bastides, treballs en rases, pestell de seguretat en ganxos, elements d’hissat, xarxes, torres de formigonat,
etc.
Les plataformes de treball seran adients i es col·locaran accessos correctes als encofrats.
Les zones de treball es mantindran netes i desembarassades. Es delimitaran els aplegaments, les zones de
trànsit de vehicles, etc.
Es delimitaran les zones de rases, pantalles, pilons, etc.
La senyalització d’avisos al públic serà clara i suficient, i es col·locaran els rètols sobre tauler i a les zones
de l’obra que, per la seva situació perimetral, permetin informar preventivament.
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Als quadres elèctrics general i auxiliars d’obra, s’instal·laran els senyals de perill Elèctric.
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S’establiran separacions físiques adients, passos segurs i distàncies de seguretat a les zones d’influència
de maquinària.
La instal·lació elèctrica es protegirà mitjançant interruptors diferencials i posada a terra.
Tota la maquinària elèctrica disposarà de conducte de posada a terra, connectada a carcassa.
Seguiment i control.

7.8.12.1 Seguiment.

-83

7.8.12

Hi haurà reunions periòdiques del comitè de Coordinació de Subcontractistes, en les quals es tindran en
compte els punts següents:
1. Instal·lacions mèdiques.

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà el material consumit.

PT

2. Proteccions personals.

Es comprovarà l’existència, ús i estat de les proteccions personals, les quals tindran fixat un període de vida
útil, a la fi del qual es rebutjaran.
Quan les circumstàncies de treball produeixin una deterioració més ràpida d’una determinada peça, es
reposarà independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.

CA

3. Proteccions col·lectives.

Igual que les proteccions personals, quan les circumstàncies de treball produeixin una deterioració més
ràpida d’un equip determinat, es reposarà independentment de la durada prevista.
4. Instal·lacions del personal.

Per a la neteja i conservació d’aquests locals, es disposarà d’un treballador amb la dedicació necessària.
5. Investigació d’accidents.
Es realitzarà la investigació de l’accident allò on hagi tingut lloc, amb l’interessat i testimonis. S’estudiarà a
fons l’informe Tècnic i es prendran les mesures oportunes Perquè no es repeteixi.
7.8.12.2 Control.
Es realitzarà un seguiment del Pla de Seguretat i Salut mensualment.
S’analitzaran totes les necessitats i propostes indicades al punt anterior.
En el cas que sorgissin modificacions o es poguessin preveure necessitats noves, es podrà actualitzar el
Pla.
El control serà realitzat pel Coordinador de Seguretat a l’obra o el cap d’obra.
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El lliurament de les peces de protecció personal es controlarà mitjançant unes fitxes personals de lliurament
de material, controlant alhora les reposicions efectuades.

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ
COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

7.8.13

6

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

Normes de seguretat aplicables a les activitats constructives, maquinària i instal·lacions.
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7.8.13.1 Instal·lació elèctrica provisional.

La instal·lació elèctrica complirà allò establert als reglaments d’alta i baixa tensió i a les resolucions
complementàries del Ministeri d’Indústria, i també a l’Ordenança General de Seguretat i Salut, especialment
al capítol 6, articles 51, 52, 59 i 60.
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* Per als quadres elèctrics:
- Seran metàl·lics de tipus per a intempèrie, amb porta i pany de seguretat (amb clau), segons norma UNE20324.
- Tot i ésser de tipus per a intempèrie, es protegiran de l’aigua de pluja mitjançant viseres eficaces com a
protecció addicional.
- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.
- Posseiran, adherit damunt de la porta, un senyal normalitzat de perill, risc elèctric.
- Els quadres elèctrics es penjaran de taulons de fusta collats als paraments verticals o bé a peudrets ferms.
- Els quadres elèctrics posseiran preses de corrent per a connexions normalitzades blindades per a
intempèrie, en nombre determinat, segons el càlcul realitzat.
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* Per a la protecció dels circuits:
- La instal·lació posseirà tots aquells interruptors automàtics que el càlcul defineixi com a necessaris;
tanmateix, es calcularan sempre minorant per tal que actuïn dins del marge de seguretat, és a dir, abans
que el conductor al qual protegeixen arribi a la càrrega màxima admissible.
- Els interruptors automàtics s’instal·laran a totes les línies de presa de terra dels quadres de distribució i
d’alimentació a totes les màquines, aparells i màquines - eina de funcionament elèctric.
- Els circuits generals també estaran protegits amb interruptors.
- La instal·lació d’enllumenat general, per a les instal·lacions provisionals d’obra i de primers auxilis i d’altres
casetes, estarà protegida per interruptors automàtics magnetotérmics.
- Tota la maquinària elèctrica estarà protegida per un disjuntor diferencial.
- Totes les línies estaran protegides per un disjuntor diferencial.
- Els disjuntors diferencials s’instal·laran d’acord amb les següents sensibilitats:
* 300 mA- (segons R.E.B.T.). Alimentació a la maquinària.
* 30 mA- (segons R.E.B.T.). Alimentació a la maquinària com a millora del nivell de seguretat.
* 30 mA- Per a les instal·lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil.
* Per a les preses de terra:
- El transformador de l’obra estarà dotat d’una presa de terra ajustada als Reglaments vigents i a les normes
pròpies de la companyia elèctrica subministradora a la zona.
- Les parts metàl·liques de cada equip elèctric disposaran de presa de terra.
- El neutre de la instal·lació es posarà a terra.
- La presa de terra s’efectuarà mitjançant la piqueta o placa de cada quadre general.
- El fil de presa de terra es protegirà sempre amb macarró de colors groc i verd. Es prohibit expressament
d’emprar-lo per a d’altres usos.
- S’instal·laran preses de terra independents en els casos següents:
* Carrils per a estada o desplaçament de màquines (grues, locomotores).
* Carrils per a desplaçament de muntacàrregues o d’ascensors.
- La presa de terra de les màquines - eina que no estiguin dotades de doble aïllament s’efectuarà mitjançant
fil neutre en combinació amb el quadre de distribució corresponent i el quadre general d’obra.
- Les preses de terra calculades se situaran en el terreny de tal manera que el seu funcionament i eficàcia
siguin els requerits per la instal·lació.

Novembre 2018

Pàg.-74

de 166

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 28. 11. 2018 amb el número T-83806

PT

* Per a les preses d’energia:
- Les preses de corrent dels quadres s’efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant clavilles
normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i, sempre que sigui possible, amb
enclavament. Cal estendre aquesta norma a les preses del quadre general i quadre de distribució.
- Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina - eina.
- La tensió sempre estarà a la clavilla femella, mai a la clavilla mascle, per tal d’evitar els contactes elèctrics
directes.

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ
COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

6

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

80

- La conductivitat del terreny s’augmentarà abocant aigua periòdicament al lloc de la fixació de la piqueta
(placa o conductor).
- Les preses de terra de quadres elèctrics generals diferents seran independents elèctricament.

PT
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* Per a l’enllumenat:
- La il·luminació dels talls serà sempre l’adient per a realitzar els treballs amb seguretat.
- La il·luminació mitjançant portàtils complirà la norma següent:
* Portalàmpades estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta dotada de ganxo
per a penjar-la a la paret, mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada estanca de seguretat,
alimentats a 24V.
- L’energia elèctrica que calgui subministrar a les làmpades portàtils (o fixes, segons els casos), per a la
il·luminació de talls entollats (o humits), se servirà mitjançant un transformador de corrent que la redueixi a
24 volts.
* Per al manteniment i reparació de la instal·lació elèctrica provisional d’obra:
- El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista, en possessió de carnet professional
corresponent.
- Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament i, especialment, quan es detecti una fallada,
moment en què es declararà fora de servei, desconnectant-la elèctricament i penjant el rètol corresponent al
quadre de govern.
- L’ampliació o modificació de línies, quadres i assimilables serà efectuada només pels electricistes.
7.8.13.2 Normes generals de seguretat als enderrocaments.
Tenint en compte les característiques especifiques i circumstancials de l’edifici, es podria considerar l’ordre
següent:

CA

b) Estintolaments i apuntalaments necessaris.
c) Instal·lació de bastides, plataformes, tremuges o canaletes i tots els mitjans auxiliars previstos per a
l’enderrocament.
d) Desmunt a nivell de cada planta.
* Envans interiors.
* Elements estructurals.

e) Retirada, per tal d’aprofitar-los, de tots els materials que s’hagin previst, sempre i quan no provoqui riscs.
* Normes generals:

- Desinfectar i desinsectar si fos necessari.
- Quan s’emprin més de deu treballadors, s’adscriurà un Cap d’equip per a la vigilància per cada dotze
treballadors.
- Sobre una mateixa zona no es poden executar treballs a diferents nivells, perquè una caiguda de materials
podria incidir sobre els treballadors situats a nivells inferiors.
- Quan l’alçada de treball sobre el nivell inferior superi els dos metres, s’emprarà el cinturó de seguretat o es
recorrerà a una protecció col·lectiva (xarxes, baranes, malla electrosoldada, etc.).
- Les obertures realitzades als forjats per evacuar runes s’iniciaran al darrer pis.
- Totes les escales i passarel·les de l’edifici que calgui emprar per al trànsit dels treballadors es mantindran i
estaran netes d’obstacles fins al moment d’ésser enderrocades.
- El tram d’escala entre pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza.
- L’enderrocament d’escales ha d’executar-se des d’una bastimentada que en cobreixi el forat.
- Primer es retiraran els esglaons i les lloses del replà i desprès les voltes.
- Es disposaran taulons per a recolzament dels treballadors als enderrocaments de forjats tradicionals.
- A tots els enderrocaments s’impedirà l’accés als talls mitjançant barreres i senyalitzacions des de les
plantes inferiors.
- Les voltes enrajolades s’enderrocaran des de bastimentades inferiors. Queda totalment prohibit recolzar-se
sobre la zona que es destrueix.
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- En acabar la jornada de treball, no restaran parets o elements en voladís que presentin dubtes sobre la
seva estabilitat.
- S’empraran taulons de repartiment de càrregues i passarel·les de trànsit.
- Les bigues de fusta s’estintolaran o es penjaran abans d’ésser tallades.
- Les encavallades es despenjaran senceres i es fraccionaran desprès a terra.
- Quan s’empri oxitallada, es prendran les mesures de seguretat reglamentàries per aquests tipus de treball.
7.8.13.3 Normes de seguretat en treballs d’encofrat i desencofrat.
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No es permetrà que un treballador sigui sota la càrrega durant les operacions d’hissat de la fusta o peces
d’encofrat.
Els claus de les fustes ja emprades s’hauran de treure o repicar immediatament desprès del desencofrat, a
més de retirar els que puguin haver quedat a terra.
Els aplegaments de fusta han d’ocupar el mínim espai possible, han d’estar degudament classificats i no
han d’obstaculitzar el pas.

PT

Tota la maquinària elèctrica ha de tenir posada a terra i els interruptors diferencials corresponents. Es
mantindran en bon estat totes les connexions i els cables.
Les connexions elèctriques es faran amb mecanismes estancs d’intempèrie.
7.8.13.4 Normes de seguretat per al muntatge d’estructura metàl·lica.
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- Els perfils s’apilaran ordenadament damunt de jaços de taulons de fusta de suport de càrregues, establint
capes fins a una alçada no superior al 1,50 m.
- Els perfils s’apilaran ordenadament per capes horitzontals. Cada capa que calgui apilar es disposarà en
sentit perpendicular a la immediatament inferior.
- Les maniobres d’ubicació in situ de pilars i bigues (muntatge de l’estructura) seran governades per tres
operaris. Dos d’ells guiaran el perfil mitjançant sogues subjectades als extrems, seguint les directrius del
tercer.
- Entre pilars s’estendran cables de seguretat als qual s’amarrarà el mosquetó del cinturó de seguretat que
serà emprat durant els desplaçaments sobre les ales de les bigues.
- Un cop muntada la primera alçada de pilars, s’estendran a sota xarxes horitzontals de seguretat. Es
prendran precaucions a l’hora de soldar perquè les espurnes poden malmetre la xarxa. Cal dissenyar unes
xapes metàl·liques senzilles, lleugeres, que es puguin penjar a la perfileria i que actuïn de recollidores
d’espurnes.
- Les xarxes es revisaran puntualment en concloure un tall de soldadura, per tal de verificar-ne el bon estat.
- És prohibit d’elevar una nova alçada sense que, a la immediatament inferior, s’hagin conclòs els cordons
de soldadura.
- Les operacions de soldadura en alçada es realitzaran des de l’interior d’una cova de soldador, proveïda
d’una barana perimetral d’1 m d’alçada i formada per passamà, barra intermèdia i entornpeu. A més, el
soldador amarrarà el mosquetó del cinturó a un cable de seguretat o a argolles soldades a la perfileria amb
aquesta finalitat.
- Els perfils s’hissaran tallats a la mesura requerida pel muntatge. S’evitarà l’oxitallada en alçada, amb la
intenció d’evitar riscs innecessaris.
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- És prohibit de deixar la pinça i l’elèctrode directament a terra, connectats al grup. S’exigeix l’ús d’un
recollidor de pinces.
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- És prohibit d’estendre les mànegues o cables elèctrics desordenadament. Sempre que sigui possible, es
penjaran dels peudrets, pilars o paraments verticals.
- Les ampolles de gasos que s’emprin a l’obra romandran sempre a l’interior del carro portampolles
corresponent.
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- És prohibit que els operaris romanguin dins del radi d’acció de càrregues suspeses.
- És prohibit que els operaris romanguin directament sota talls de soldadura.
- Per a soldar sobre talls d’altres operaris, s’estendran teulades, viseres o protectors en xapa.
- És prohibit d’enfilar-se directament per l’estructura.

- És prohibit de desplaçar-se sobre les ales d’una biga sense lligar el cinturó de seguretat.

PT

- L’ascens o descens a/o d’un nivell superior es realitzarà mitjançant una escala de mà proveïda de sabates
antilliscants i ganxos de penjament i immobilitat disposats de tal manera que l’escala sobrepassi 1 m
l’alçada de desembarcament.
- Les operacions de soldadura de jàsseres es realitzaran des de plataformes o castellet de formigonat. Des
de bastides metàl·liques tubulars proveïdes de plataformes de treball de 60 cm d’amplària, i de barana
perimetral de 90 cm composada de passamà, barra intermèdia i entornpeu.

CA

7.8.13.5 Normes de seguretat per a treballs de ferrallat.
- Durant el moviment de les barres s’evitarà que passin sobre el personal.
- L’hissat de les armadures, en barres o muntades, es farà suspenent la càrrega per dos punts separats,
amb una distància suficient perquè sigui estable.
- Les barres s’emmagatzemaran ordenadament i no interceptaran els passos. Es col·locaran per capes
ordenades sobre jaços de taulons per tal d’evitar la subjecció fortuïta entre els paquets.
- Els residus i retalls s’aplegaran i es retiraran de l’obra el més aviat possible.
- Damunt dels engraellats es col·locaran passos de fusta perquè el personal pugui caminar-hi per sobre.
- El taller de ferralla es col·locarà de manera que la grua hi accedeixi fàcilment, però sense que les
càrregues passin per damunt dels muntadors.
7.8.13.6 Normes de seguretat per a posada a l’obra de formigó.
1. Formigonat per abocada directa.
Abans d’abocar el formigó directament des del camió formigonera, s’instal·laran topalls allà on hagi de
situar-se el camió. No es podrà abocar a llocs amb un pendent fort.
L’aproximació del vehicle marxa enrere serà dirigida per un ajudant des de fora, i és prohibit de col·locar-se
darrera. El personal no se situarà al lloc del formigonat fins que el camió no estigui col·locat en posició
d’abocada.
Com a norma general, és prohibit de col·locar les rodes dels camions formigonera a menys de 2 metres del
límit de l’excavació.
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- El risc de caiguda al buit en façanes es cobrirà mitjançant la utilització de xarxes de forca.

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ
COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

6

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

80

2. Formigonat amb cubilot.
El cubilot no es carregarà per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua. S’assenyalarà
expressament el nivell d’ompliment de manera equivalent al pes màxim.
És prohibit rigorosament a tot el personal de romandre sota el cubilot suspès.
És obligatori emprar guants de protecció en els treballs amb cubilot.

Els cubilots es guiaran amb cordes per tal d’impedir cops o desequilibris a les persones.
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3. Formigonat amb bomba.
El personal encarregat del maneig de la bomba de formigó serà especialitzat en aquest treball.
Desprès del formigonat, es netejarà l’interior dels tubs i, abans, es greixaran les canonades i s’enviarà
massa de morter pobre per a bombar desprès amb la dosificació requerida.
S’evitaran els taponaments limitant al màxim els colzes, sobre tot els de radi petit.
S’evitarà qualsevol moviment de la canonada, col·locant-la damunt de cavallets.

PT

El maneig, muntatge i desmuntatge de la canonada es realitzaran amb les màximes precaucions i un operari
especialista dirigirà els treballs.
En emprar la pilota de neteja, es col·locarà un dispositiu per tal d’evitar que surti projectada. No obstant, els
operaris s’allunyaran del radi de la projecció.
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7.8.13.7 Tancaments prefabricats.

- S’estendran cables de seguretat amarrats a elements estructurals sòlids, en els quals s’enganxarà el
mosquetó del cinturó de seguretat dels operaris encarregats de rebre, a la vora dels forjats, les peces
prefabricades servides mitjançant grua.
- La peça prefabricada serà hissada del ganxo de la grua mitjançant l’ajut de balancins.
- El prefabricat en suspensió del balancí es guiarà mitjançant caps subjectats als laterals de la peça,
mitjançant un equip format per tres homes. Dos d’ells governaran la peça mitjançant els caps, mentre un
tercer guiarà la maniobra.
- Un cop el prefabricat s’ha presentat al lloc d’instal·lació, es procedirà al muntatge definitiu, sense
despenjar-lo del ganxo de la grua i sense descurar la guia mitjançant els caps. Quan hagi conclòs aquest
muntatge, es podrà desprendre el balancí.
- La instal·lació de les encavallades prefabricades es farà mitjançant suspensió del ganxo de la grua, amb
l’ajut de balancins.
- La recepció als recolzaments es realitzarà mitjançant dues brigades de tres homes sota la coordinació d’un
capatàs. Actuant alhora, cada brigada governarà l’extrem corresponent de l’encavallada mitjançant caps
(mai directament amb les mans). El tercer home de cada brigada realitzarà la presentació.
- No es deixaran anar ni els caps guies ni el balancí fins haver conclòs la instal·lació definitiva de
l’encavallada.
- El risc de caiguda des d’alçada s’evitarà realitzant els treballs de recepció i instal·lació del prefabricat des
de l’interior d’una plataforma de treball envoltada de baranes de 90 cm d’alçada, formades per passamà,
llistó intermedi i entornpeu de 15 cm, muntats sobre bastides.
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Es revisaran periòdicament els conductes d’oli de pressió i es compliran les operacions de manteniment
expressades pel fabricant.
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- Diàriament, el Vigilant de Seguretat realitzarà una inspecció per assegurar-se del bon estat dels elements
d’elevació (eslingues, balancins, pestells de seguretat, etc.).
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- És prohibit de treballar o romandre a llocs de trànsit de peces suspeses, per prevenir el risc que caiguin
damunt dels operaris.
- S’instal·laran senyals de perill, pas de càrregues suspeses sobre peudrets sota els llocs destinats al seu
pas.
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- Els prefabricats es descarregaran dels camions i s’aplegaran als llocs assenyalats.
- Els prefabricats s’aplegaran en posició horitzontal sobre jaços de taulons, disposats per capes de tal
manera que no es malmetin els elements d’enganxament per a l’hissat.
- Per tal de realitzar les maniobres sense riscs, s’amarraran els caps de guia als prefabricats en aplegament,
abans de procedir a hissar-los per ubicar-los a l’obra.
- Les baranes de tancament dels forjats s’aniran desmuntant només en la longitud necessària per tal
d’instal·lar un determinat plafó prefabricat, conservant-les intactes a la resta de la façana.
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- Es paralitzarà la feina d’instal·lació dels prefabricats en cas de vents superiors als 60 km/h.
- Si alguna peça prefabricada arribés al seu lloc d’instal·lació girant sobre ella mateixa, es provarà d’aturar-la
emprant exclusivament els caps de govern. Es prohibit de provar d’aturar-la directament amb el cos o amb
alguna de les extremitats, per tal de prevenir el risc de caigudes per oscil·lació o pèndulament de la peça en
moviment.
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7.8.13.8 Cobertes.

- Tant els paletes com el personal d’impermeabilització coneixeran els riscs de l’execució de cobertes
planes, i el mètode correcte de posada a l’obra de les unitats integrants de la coberta.
- S’instal·laran, mitjançant peudrets sobre mordasses d’apretament, baranes de suplement fins arribar als 90
cm d’alçada sobre els plastrons definitius de fàbrica.
- Els treballs a coberta s’iniciaran amb la construcció de plastró d’acabament perimetral.
- Es mantindran les bastides metàl·liques tubulars emprades a la construcció de les façanes, per tal que
actuïn com a protecció del risc de caigudes des de la coberta. Al coronament d’aquestes bastides s’establirà
una plataforma plena de taulons a tota la seva amplària, i es completarà amb un empostissat de fusta,
l’alçada del qual sobrepassarà d’1 m la cota de perímetre de la coberta.
- Tots els forats de la coberta romandran tapats amb fusta clavada al forjat, fins a l’inici del seu tancament
definitiu. Es descobriran a mesura que es vagin tancant.
- L’accés a la coberta mitjançant escala de mà no es practicarà a forats inferiors a 50 x 70 cm, i l’escala
sobrepassarà d’1 m l’alçada que cal salvar.
- El formigó de formació de pendents se servirà a coberta mitjançant el cubilot de la grua torre.
- S’establiran camins de circulació sobre les zones de procés d’adormiment (o d’enduriment), formats per
una amplària de 60 cm.
- Els recipients per a transportar materials de segellat s’ompliran al 50 % per tal d’evitar vessaments
innecessaris.
- Es paralitzaran els treballs sobre la coberta en cas de vents superiors als 60 km/h, pluja, gelades o neu.
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- Les plantes romandran netes de materials o eines que puguin obstaculitzar les maniobres d’instal·lació.
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- Hi haurà un magatzem habilitat per als productes bituminosos i inflamables.
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- Mentre estigui en servei, es conservarà perfectament en ordre i net el magatzem de productes inflamables,
tenint cura que no s’interrompi la ventilació. A l’exterior, al costat de l’accés, hi haurà un extintor de pols
química seca.
- Les bombones de gasos (butà o propà) dels llums de soldar o becs de gas de closa de materials
bituminosos s’emmagatzemaran separades d’aquests aparells, en posició vertical i a l’ombra.
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- S’instal·laran rètols de perill d’incendis causats per l’ús de bufadors amb becs de gas als accessos a la
coberta, per recordar constantment aquest risc al personal.
- Les planxes de materials aïllants lleugeres s’hissaran a la coberta mitjançant vagons de baranes suspesos
de la grua sense que se’ls hagi deixat anar els florejos. Aquests vagons es governaran mitjançant caps, mai
no es farà directament amb el cos o amb les mans.
- Els aplegaments de material bituminós es repartiran a coberta evitant les sobrecàrregues puntuals.
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- Els aplegaments de rulls de material bituminós s’executaran sobre jaços de taulons i entre falques que
impedeixin que caiguin i rodin per la coberta.
- L’hissat de la grava d’acabament de la coberta es realitzarà sobre calaixos. Es prohibeixen els curulls que
puguin ocasionar vessaments accidentals.
- Les plataformes d’hissat de grava es governaran mitjançant cap, mai no es farà directament amb les mans
o el cos.
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- El paviment de la coberta s’hissarà sobre calaixos, empaquetat tal i com el serveix el fabricant, amb els
paquets perfectament amuntegats i anivellats i tot el conjunt lligat a la plataforma d’hissat per tal d’evitar
vessaments durant el transport.
- Les caixes de paviment de la coberta es repartiran per a ésser posades a l’obra posteriorment sense cap
sobrecàrrega.
- La coberta que s’executa es mantindrà, en tot moment, neta i lliure d’obstacles que puguin dificultar la
circulació o els treballs.
- Els plàstics, cartró, paper i florejos procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament
desprès d’haver-se obert els paquets i, posteriorment, s’eliminaran.

7.8.13.9 Acabats.
Arrebossats i lliscats.
- En tot moment es mantindran netes i ordenades les superfícies de trànsit i de recolzament per a realitzar
els treballs d’arrebossat, per tal d’evitar els accidents causats per relliscada.
- Les plataformes sobre cavallets per a executar enguixats i assimilables de sostres tindran la superfície
horitzontal i plena de taulons, evitant esglaons i forats que puguin originar ensopegades i caigudes.
- Les bastides per a arrebossats d’interiors es formaran sobre cavallets. Es prohibit d’emprar escales,
bidons, piles de material, etc. per a aquestes finalitats, per tal d’evitar els accidents causats pel treball
realitzat sobre superfícies insegures.
- És prohibit d’emprar cavallets a balcons sense protecció per tal d’evitar les caigudes des d’alçada.
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- La grava es dipositarà sobre coberta perquè sigui batuda i anivellada, evitant expressament les
sobrecàrregues puntuals.
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- Es penjaran, en elements ferms de l’estructura, cables on s’amarrarà el fermall del cinturó de seguretat per
a realitzar treballs sobre cavallets als llocs amb risc de caiguda des d’alçada.
- La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb mànec aïllant i reixeta de
protecció de la bombeta. L’energia elèctrica els alimentarà a 24 V.
- És prohibit de connexionar cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de les clavilles
mascle-femella.

-83

- El transport de sacs d’aglomerants o d’àrids es realitzarà preferentment damunt de carretó de mà, per tal
d’evitar sobreesforços.
- Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls on s’hagin d’emprar, com
més separats de les obertures millor, per tal d’evitar sobrecàrregues innecessàries.
- Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin els llocs de pas, per tal d’evitar
accidents per ensopegades.

PT

Paviments.
- El tall de peces de paviment s’executarà en via humida per tal d’evitar lesions pel fet de treballar en
atmosferes pulverulentes.
- La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb mànec aïllant i reixeta de
protecció de la bombeta. L’energia elèctrica els alimentarà a 24 V.

CA

- Les peces del paviment s’hissaran a les plantes sobre calaixos, correctament apilades dins de les caixes
de subministrament, que no es trencaran fins el moment d’emprar el seu contingut. El conjunt apilat es
fleixarà o es lligarà a la plataforma d’hissat o transport per tal d’evitar els accidents causats pel vessament
de la càrrega.
- Les peces de paviment soltes s’hissaran perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport, per tal
d’evitar accidents causats pel vessament de la càrrega.
- Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats sobre calaixos, fermament
amarrades per tal d’evitar accidents causats pel vessament de la càrrega.
- Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on
s’hagin d’instal·lar, situades el més lluny possible de les obertures, per tal d’evitar sobrecàrregues
innecessàries.
- Les caixes o paquets de paviment mai no es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas, per
tal d’evitar els accidents causats per ensopegades.
- Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern d’obra, es tancarà l’accés i
s’indicaran itineraris alternatius.
- Les polidores i abrillantadores que calgui emprar estaran dotades de doble aïllament (o connexió a terra de
totes les seves parts metàl·liques), per tal d’evitar els accidents que el risc elèctric pot provocar.
- Les polidores i abrillantadores que cal emprar tindran el maneig revestit de material aïllant de l’electricitat.
- Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments (o abrasions)
causats per contacte amb els ribots i màquines de fregar.
- Les operacions de manteniment i substitució o canvi de ribots o màquines de fregar s’efectuaran sempre
amb la màquina desendollada de la xarxa elèctrica, per tal d’evitar els accidents ocasionats pel risc elèctric.
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- És prohibit de connexionar cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de les clavilles
mascle-femella.
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- Els llots, producte dels polits, seran traslladats sempre cap a zones que no siguin de pas i eliminats
immediatament de la planta.
- Es penjaran cables de seguretat ancorats a elements ferms de l’estructura, on s’amarrarà el fermall del
cinturó de seguretat per realitzar les feines d’instal·lació de l’esglaonat definitiu de les escales.
Fusteria.
- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicació interior i exterior de l’obra

-83

- S’escombraran els talls a mesura que es rebin i s’elevin els envans, per tal d’evitar els accidents causats
per trepitjades de trossos o claus.
- Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels bastiments, però només en el tram
necessari. Un cop passats els bastiments, es tornarà a posar immediatament la protecció.
- Abans d’emprar qualsevol màquina - eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i amb tots
els mecanismes i protectors de seguretat instal·lats i en bon estat, per tal d’evitar accidents.

PT

- Els bastiments seran rebuts per una brigada com a mínim, per tal d’evitar cops, caigudes i bolcs.
- Els llistons inferiors antideformacions es desmuntaran immediatament desprès d’haver conclòs el procés
d’enduriment de la part de rebut del prebastiment (o del bastiment directe), per tal d’evitar el risc
d’ensopegades i caigudes.
- El penjament de fulles de portes (o de finestres) serà efectuat per dos operaris com a mínim, per tal
d’evitar accidents causats per desequilibri, bolc, cops i caigudes.

CA

- Els trams de lamel·les de fusta transportats a l’esquena per un sol home aniran inclinats cap enrera,
procurant que la punta que va per davant estigui a una alçada superior que la d’una persona, per tal d’evitar
els accidents causats per cops a d’altres operaris.
- Les plataformes de les bastides sobre cavallets que cal emprar per a l’execució de l’aplacat de paraments
verticals tindran una amplària mínima de 60 cm (3 taulons travats entre si i lligats als cavallets), per tal
d’evitar accidents causats per treballs sobre bastides insegures.
- L’aplacat inferior en fusta de tribunes no s’executarà fins que s’hagi instal·lat una protecció formada per
peudrets falcats al terra i al sostre, als quals s’amarraran taulons (o barres) formant una barana de 90 cm
d’alçada, mesurada des de la superfície de treball sobre els cavallets. La barana constarà de passamà, llistó
intermedi i entornpeu.
- Es disposaran ancoratges de seguretat als brancals de les finestres per a amarrar-hi els fermalls dels
cinturons de seguretat durant les operacions d’instal·lació de fulles de finestra (o de les lamel·les de
persiana).
- La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb mànec aïllant i reixeta de
protecció de la bombeta, alimentats a 24V.
- Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de les clavilles
mascle-femella.
- Les escales que cal emprar seran de tipus de tisora, dotades de sabates antilliscants i de cadeneta
limitadora d’obertura.
- Es disposaran ancoratges de seguretat als brancals de les finestres per a amarrar-hi els fermalls dels
cinturons de seguretat durant les operacions d’instal·lació de fulles de finestra (o de lamel·les de persiana).
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- Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats a l’esquena per dos operaris com a mínim, per tal
d’evitar accidents i interferències causats per desequilibri.
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- La il·luminació mitjançant portàtils es farà mitjançant portalàmpades estancs amb mànec aïllant i reixeta de
protecció de la bombeta, alimentats a 24V.

80

- És prohibit de connexionar els cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de les clavilles
mascle-femella.
- Les escales que cal emprar seran de tipus de tisora, dotades de sabates antilliscants i de cadeneta
limitadora d’obertura.
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- Els bastiments de finestra sobre prebastiments seran perfectament apuntalats per tal d’evitar bolcs, tant
interiors com cap a l’exterior.
- Les operacions de fregat amb paper de vidre mitjançant màquina de fregar elèctrica general s’executaran
sempre sota ventilació per corrent d’aire, per tal d’evitar els accidents causats pel treball a l’interior
d’atmosferes nocives.
- El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà al lloc definit als plànols, disposarà de ventilació directa i
constant, un extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés i, al damunt, un senyal de Perill
d’incendi i un altre de Prohibit fumar, per tal d’evitar possibles incendis.

PT

Fusteria metàl·lica i manyeria.
- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d’intercomunicació interior i exterior de l’obra per
tal d’evitar els accidents causats per ensopegades o interferències.
- L’hissat a les plantes mitjançant el ganxo de la grua s’executarà per blocs d’elements fleixats (o lligats),
mai per elements solts. Un cop a les plantes corresponents, es trencaran els paquets per a la seva
distribució i posada a l’obra.

CA

- Es desmuntaran només els trams necessaris de les proteccions que obstaculitzin el pas dels elements de
la fusteria metàl·lica. Un cop introduïts els bastiments a la planta, es tornaran a muntar immediatament.
- Abans d’emprar qualsevol màquina - eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i amb tots
els mecanismes i protectors de seguretat instal·lats i en bon estat.
- Els bastiments metàl·lics seran presentats per una brigada com a mínim, per tal d’evitar els riscs de bolcs,
cops i caigudes.
- Les bastides per a rebre les fusteries metàl·liques des de l’interior de les façanes estaran limitades a la
part davantera (la que dóna al buit) per una barana sòlida de 90 cm d’alçada, mesurada des de la superfície
de treball, formada per passamà, llistó intermedi i entornpeu per tal d’evitar el risc de caigudes des d’alçada
(o al buit).
- Els trams metàl·lics longitudinals transportats a l’esquena per un sol home s’inclinaran cap enrera,
procurant que la punta que va davant estigui a una alçada superior a la d’una persona, per tal d’evitar cops
a d’altres operaris.
- És prohibit d’emprar com a cavallets els bidons, caixes o piles de material i assimilables, per tal d’evitar
treballar sobre superfícies inestables.
- Es disposaran ancoratges de seguretat als brancals de les finestres, on s’amarrarà el fermall del cinturó de
seguretat durant les operacions d’instal·lació a façanes de la fusteria metàl·lica.
- Tota la maquinària elèctrica que cal emprar en aquesta obra estarà dotada de presa de terra en
combinació amb els disjuntors diferencials del quadre general de l’obra, o de doble aïllament.
- És prohibit d’anul·lar el cable de presa de terra de les mànegues d’alimentació.
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- Es comprovarà que totes les fusteries en fase de presentació romanen perfectament falcades i
apuntalades, per tal d’evitar accidents causats per caigudes.
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- Les baranes de les terrasses o balcons s’instal·laran definitivament i sense dilació un cop conclosa la
presentació, per tal d’evitar els accidents causats per proteccions insegures.

80

- És prohibit d’aplegar baranes definitives i assimilables a les vores de les terrasses, balcons, etc., per tal
d’evitar els riscs de possibles caigudes.
- Els elements metàl·lics que resultin insegurs en situacions de consolidació de la seva rebuda es
mantindran apuntalats (o lligats a elements ferms), per tal de garantir-ne la ubicació definitiva perfecta i
evitar caigudes.

-83

Muntatge de vidre.
- Els aplegaments de vidre s’ubicaran als llocs assenyalats sobre jaços de taulons de fusta.
- Al nivell de carrer, s’acotarà amb corda de banderetes la vertical dels paraments on s’estigui envidrant, per
tal d’evitar el risc de cops (o talls) a les persones causats per fragments de vidre.
- És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal·lació de vidre.
- Els talls es mantindran lliures de fragments de vidre, per tal d’evitar el risc de talls.

PT

- Els vidres es tallaran a la mesura adient per a cada forat al local assenyalat per aquesta finalitat.
- La manipulació de les planxes de vidre s’executarà amb l’ajut de ventoses de seguretat.
- El vidre presentat a la fusteria corresponent es rebrà i s’acabarà d’instal·lar immediatament, per tal d’evitar
el risc d’accidents per trencaments.

CA

- Els vidres a les plantes s’emmagatzemaran als llocs dissenyats als plànols damunt de jaços de taulons de
fusta, en posició gairebé vertical, lleugerament inclinats contra un determinat parament.
- Els passadissos i camins interns que cal seguir amb el vidre estaran sempre expedits, és a dir, sense
mànegues, cables ni aplegaments que dificultin el transport i puguin causar accidents.
- Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical per tal d’evitar accidents
per trencament.
- La instal·lació de vidre (tancaments cortina) es realitzarà des de l’interior de l’edifici i l’operari portarà el
cinturó de seguretat amarrat als ganxos de seguretat.
- Les bastides que cal emprar per a la instal·lació dels vidres a les finestres estaran protegides per la part de
davant (la que dóna a la finestra) per una barana sòlida de 90 cm d’alçada, mesurats des de la plataforma
de treball, formada per passamà, llistó intermedi i entornpeu, per tal d’evitar el risc de caigudes al buit durant
els treballs.
- És prohibit d’emprar com a cavallets els bidons, caixes o piles de material i assimilables, per tal d’evitar els
treballs realitzats sobre superfícies inestables.
- Es disposaran ancoratges de seguretat als brancals de les finestres, als quals s’amarrarà el fermall del
cinturó de seguretat durant les operacions d’envidrament.
- Es prohibeixen els treballs amb vidre en aquesta obra, amb temperatures inferiors als 0 graus.
- Es prohibeixen els treballs amb vidre si bufen vents forts.
Falsos sostres.
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- Els vidres ja instal·lats es pintaran immediatament a base de pintura a la calç, per tal de significar-ne
l’existència.
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- En tot moment es mantindran netes i ordenades les superfícies d’intercomunicació interna d’obra. Quan un
pas sigui tallat temporalment per les bastides dels escaiolistes, s’emprarà un pas alternatiu que se
senyalitzarà.
- Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de falsos sostres d’escaiola tindran la superfície
horitzontal i plena de taulons, evitant esglaons i buits que puguin originar ensopegades i caigudes.

-83

- Les bastides per a la instal·lació de falsos sostres d’escaiola s’executaran sobre cavallets de fusta o
metàl·lics. Es prohibeix expressament la utilització de bidons, piles de materials o escales recolzades contra
els paraments, per tal d’evitar els accidents ocasionats pel treball sobre superfícies insegures.
- Les bastides per a la instal·lació de falsos sostres sobre rampes tindran la superfície de treball horitzontal i
voltada de baranes reglamentàries. Es permet el recolzament en un esglaó definitiu i en un cavallet, si està
immobilitzat i amb els taulons ancorats.
- S’instal·laran xarxes tenses de seguretat ancorades entre els forjats d’alçades correlatives, per tal de
controlar el risc de caiguda des d’alçada als talls de construcció de falsos sostres d’escaiola.

PT

- És prohibit d’emprar bastides de cavallets properes a forats sense la utilització de mitjans de protecció
contra el risc de caiguda des d’alçada.
- La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb mànec aïllant i reixeta de
protecció de bombeta; l’energia elèctrica els alimentarà a 24V.
- És prohibit de connexionar cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de les clavilles
mascle-femella.

CA

- El transport de sacs i planxes d’escaiola es realitzarà interiorment, preferiblement sobre carretó de mà, per
tal d’evitar sobreesforços.
- Els aplegaments de sacs o planxes d’escaiola es disposaran de forma que no obstaculitzin els llocs de
pas, per tal d’evitar els accidents causats per ensopegades.
- El transport de guies de longitud superior als 3 m es realitzarà mitjançant dos operaris.
- És obligatori tenir el casc al lloc de treball i emprar-lo per a realitzar desplaçaments per l’obra.
- És prohibit d’abandonar directament sobre el paviment objectes tallants i assimilables, per tal d’evitar els
accidents ocasionats per trepitjada d’objectes.
Pintura i envernissat.
- Les pintures (els vernissos, diluents, etc.) s’emmagatzemaran als llocs assenyalats amb el rètol Magatzem
de pintures, on es mantindrà sempre la ventilació per tiratge d’aire, per tal d’evitar els riscs d’incendis i
d’intoxicacions.
- S’instal·larà un extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem.
- Sobre la fulla de la porta d’accés al magatzem de pintures s’instal·larà un senyal de Perill d’incendis i un
altre de Prohibit fumar.
- És prohibit d’emmagatzemar pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables amb els recipients mal o
incompletament tancats, per tal d’evitar accidents causats per generació d’atmosferes tòxiques o explosives.
- S’evitarà la formació d’atmosferes nocives, mantenint sempre ventilat el local que s’està pintant.
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- Per a apuntalar les plaques d’escaiola fins a l’enduriment del penjament (d’estopa, canya, etc.), s’empraran
suports de taulonets sobre puntals metàl·lics telescòpics, per tal d’evitar els accidents causats per caigudes
de plaques.
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- S’estendran cables de seguretat lligats als punts forts, per tal d’amarrar-hi el fermall del cinturó de
seguretat en les situacions de risc de caiguda des d’alçada.

80

- Les bastides per a pintar tindran una superfície de treball d’una amplària mínima de 60 cm (tres taulons
travats), per tal d’evitar els accidents causats per treballs realitzats sobre superfícies insegures.
- És prohibit de formar bastides a base d’un tauló recolzat als esglaons de dues escales de mà, tant dels de
recolzament lliure com dels de tisora, per tal d’evitar el risc de caigudes a diferents nivells.
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- És prohibit de formar bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables, per tal d’evitar la
realització de treballs sobre superfícies insegures.
- Es prohibeix la utilització en aquesta obra de les escales de mà als balcons (terrasses, tribunes, viseres)
sense haver posat prèviament els mitjans de protecció col·lectiva (baranes superiors, xarxes, etc.), per tal
d’evitar els riscs de caigudes al buit.
- La il·luminació mitjançant portàtils s’efectuarà emprant portalàmpades estancs amb mànec aïllant i reixeta
de protecció de la bombeta, alimentats a 24V.

PT

- És prohibit de connexionar cables elèctrics als quadres de subministrament d’energia sense la utilització
de les clavilles mascle - femella.
- Les escales de mà que cal emprar seran de tipus tisora, dotades de sabates antilliscants i cadeneta
limitadora d’obertura, per tal d’evitar el risc de caigudes causades per la inestabilitat.
- Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar elèctrica de mà s’executaran sempre sota ventilació
per corrent d’aire, per tal d’evitar el risc de respirar pols en suspensió.

CA

- És prohibit de fumar o menjar a les estances on es pinti amb pintures que continguin diluents orgànics o
pigments tòxics.
- És prohibit de realitzar treballs de soldadura i oxitallada als llocs propers als talls on s’emprin pintures
inflamables, per tal d’evitar el risc d’explosió (o d’incendi).
- S’estendran xarxes horitzontals, subjectades a punts ferms de l’estructura, sota el tall de pintura de cintres
(i assimilables), per tal d’evitar el risc de caiguda des d’alçades.
Revestiments tèxtils.
- Els llocs de treball es mantindran nets i ordenats en tot moment, per tal d’evitar els accidents causats per
ensopegades o per trepitjades sobre objectes tallants o punxants.
- Les escales de mà que cal emprar seran de tipus de tisora, dotades de sabates antilliscants i cadeneta
central de control d’obertura màxima, per tal de garantir-ne l’estabilitat.
- Les plataformes sobre bastida tubular ubicades a 2 o més metres d’alçada estaran voltades de baranes
sòlides de 90 cm d’alçada, formades per passamà, barra intermèdia i entornpeu, per tal d’evitar els
accidents de caiguda a un altre nivell.
- Les plataformes tubulars sobre rodes no es posaran en servei, si no s’han ajustat abans els frens de
trànsit, per tal d’evitar els accidents causats per moviments indesitjables o descontrolats.
- Durant la formació de plataformes de treball, és prohibit expressament d’emprar com a recolzament
bidons, taules, piles de material, escales recolzades contra paraments, etc., per tal d’evitar els accidents
causats per treballs sobre superfícies inestables.
- És prohibit de pujar a escales de mà (recolzades o de tisora), a replans i trams d’escala, sense tenir el
cinturó de seguretat subjectat a un punt ferm.
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- El vessament de pigments al suport (aquós o diluent) es realitzarà des de la menor alçada possible, per tal
d’evitar esquitxos i formació d’atmosferes pulverulentes.
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- Mentre s’emprin coles i diluents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient com perquè es
renovi l’aire contínuament i evitar així les possibles intoxicacions.
- S’establirà el magatzem per les coles i diluents al lloc senyalat. Aquest magatzem mantindrà sempre una
ventilació constant.
- És prohibit de mantenir o emmagatzemar pots de diluents o coles si no estan perfectament tancats, per tal
d’evitar la formació d’atmosferes nocives.

-83

- Els revestiments tèxtils s’emmagatzemaran totalment separats dels diluents i coles, per tal d’evitar
possibles incendis.
- S’instal·laran rètols de Perill d’incendi i de Prohibit fumar sobre la porta d’accés als magatzems de coles i
diluents i als de productes tèxtils.
- S’instal·laran dos extintors de pols química seca, ubicats cada un al costat de la porta de cada magatzem
(el de diluents i el de productes tèxtils).

PT

- S’instal·larà un rètol de Prohibit fumar a l’accés a cada planta on s’estiguin emprant coles i diluents.
Enrajolats de parets.
- La tallada de les plaquetes i les altres peces ceràmiques s’executarà en via humida per tal d’evitar la
formació de pols ambiental durant el treball.
- Els talls es netejaran de retalls i deixalles de pasta.

CA

- És prohibit d’emprar com a cavallets bidons, caixes de materials, banyeres, etc., per a formar bastides.
- És prohibit d’emprar cavallets en tribunes (balcons, terrasses, finestres) sense protecció contra les
caigudes des d’alçades.
- Per a la utilització de cavallets en balcons, s’instal·laran xarxes tenses de seguretat entre la tribuna
superior i la que serveix de recolzament, per tal d’evitar les caigudes des d’alçada.
- La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb mànec aïllant i reixeta de
protecció de la bombeta i alimentats a 24V.
- És prohibit de llençar les runes directament pels forats de façana o patis. Aquestes runes s’apilaran
ordenadament i s’evacuaran mitjançant conductes instal·lats amb aquesta finalitat.
1.7.7.10. Normes d’actuació per a encarregats i caps subalterns.
Depenent del cap d’obra i dels caps de producció, hauran de:
- Fer complir totes les normes i mesures de seguretat establertes a cadascun dels talls.
- Fer que tots els treballadors al seu càrrec emprin tots els elements de seguretat que tenen assignats.
- Fer que aquest ús sigui el correcte.
- Impedir que es cometin imprudències, tant per excés com per negligència o ignorància.
- Mantenir les seves zones de treball netes i ordenades, sense obstacles que impedeixin el
desenvolupament normal del treball.
- Designar les persones adients per dirigir les maniobres de grues i vehicles.
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- Les bastides sobre cavallets tindran sempre plataformes de treball de gruix no inferior als 60 cm (3 taulons
travats entre si).
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- Disposar les mesures necessàries que requereixi cada treball, fins i tot la senyalització que calgui.

7.8.13.10

80

- Parar el tall si s’observa risc d’accident imminent.

Normes d’actuació del treballador en general.

-83

- Tots els treballadors sortiran del vestuari amb la roba de treball, el casc i les altres peces de protecció que
exigeixi el seu lloc de treball.
- Es considera falta greu la no utilització d’aquests equips.

- Accediran als punts de treball pels itineraris establerts i empraran els passos, torretes, escales, etc.,
instal·lats amb aquesta finalitat.
- No empraran les grues, dúmpers, retroexcavadores, etc. com a mitjà per accedir al lloc de treball.
- No se situaran al radi d’acció de maquinària en moviment.

PT

- No romandran sota càrregues suspeses.
- No treballaran a nivells superposats.

- No manipularan quadres o línies elèctriques. Si es produís alguna avaria, avisaran l’encarregat o el
personal de manteniment corresponent.

CA

- No consumiran begudes alcohòliques durant les hores de treball.
7.8.13.11

Normes de seguretat per a treballs de maçoneria.

- Els forats existents a terra romandran protegits, per tal de prevenir caigudes.
- Els forats d’una vertical (baixant, per exemple) es destaparan per a l’aplomat corresponent. Un cop
conclòs, es començarà el tancament definitiu del forat, per tal de prevenir els riscs causats per absència
generalitzada o parcial de proteccions a terra.
- Els grans forats (patis) es cobriran amb una xarxa horitzontal instal·lada alternativament cada dues
plantes, per a prevenir les caigudes.
- No es desmuntaran les xarxes horitzontals de protecció de grans forats fins que s’hagin conclòs en tota la
seva alçada els àmbits de tancament dels dos forjats que cada pany de xarxa protegeix.
- Els forats romandran permanentment protegits amb les proteccions instal·lades en la fase d’estructura i es
reposaran les proteccions malmeses.
- S’esglaonaran les rampes d’escala de forma provisional.
- Les rampes de les escales es protegiran al seu voltant amb barana sòlida de 90 cm d’alçada, formada per
passamà, llistó intermedi i entornpeu de 15 cm.
- S’establiran cables de seguretat amarrats entre els pilars (o un altre element estructural sòlid), als quals
s’enganxarà el mosquetó del cinturó de seguretat durant les operacions de replanteig i instal·lació de mires.
- S’instal·laran a les zones amb perill de caiguda des d’alçada senyals de Perill de caiguda des d’alçada i de
ús obligatori de cinturó de seguretat.
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- Compliran les instruccions que rebin dels encarregats, capatassos i vigilants de seguretat.
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- Totes les zones on s’hagi de treballar estaran suficientment il·luminades. Si s’empren portàtils, estaran
alimentats a 24 volts, per tal de prevenir el risc elèctric.
- Les zones de treball es netejaran de runes (trossos de maó) diàriament, per tal d’evitar les acumulacions
innecessàries.
- S’accedirà sempre a les zones de treball d’una manera segura. Es prohibeixen els ponts d’un tauló.

-83

- És prohibit de balancejar les càrregues suspeses per a instal·lar-les a les plantes, per tal de prevenir el risc
de caiguda al buit.
- El material ceràmic s’hissarà a les plantes sense trencar els florejos amb els quals el subministra el
fabricant, per tal d’evitar els riscs per vessament de la càrrega.
- El maó solt s’hissarà apilat ordenadament a l’interior de calaixos d’hissar, tenint cura que les peces no
caiguin durant el transport.

PT

- La ceràmica paletitzada transportada amb grua es governarà mitjançant caps amarrats a la base de la
plataforma d’elevació, mai no es farà directament amb les mans, per tal de prevenir cops, atrapaments o
caigudes al buit per pèndol de la càrrega.
- Les baranes de tancament perimetral de cada planta es desmuntaran només en el tram necessari per a
introduir la càrrega de maó en un determinat lloc i es tornaran a posar durant el temps mort entre recepcions
de càrrega.
- És prohibit de concentrar les càrregues de maons sobre obertures.

CA

- S’instal·laran cables de seguretat al voltant dels pilars propers a la façana per tal d’ancorar-hi els
mosquetons dels cinturons de seguretat durant les operacions d’ajut a la descàrrega de càrregues a les
plantes.
- Les runes i trossos s’evacuaran diàriament mitjançant trompes d’abocada muntades amb aquesta finalitat,
per tal d’evitar el risc de trepitjades de materials.
- És prohibit de llençar trossos directament per les obertures de façanes, forats o patis.
- És prohibit de treballar al costat dels paraments acabats d’aixecar abans que hagin transcorregut 48 h, si
bufen vents forts que hi incideixin, perquè podrien esfondrar-se sobre el personal.
- És prohibit d’emprar cavallets a balcons, terrasses i vores de forjats si no s’ha instal·lat abans una
protecció sòlida contra possibles caigudes al buit formada per peudrets i travessers sòlids horitzontals.
- És prohibit de treballar a l’interior de les grans jardineres de façana sense emprar el cinturó de seguretat
amarrat a algun punt sòlid i segur.
- És prohibit de saltar del forjat, plastró de tancament, etc., a les bastides penjades o viceversa.
7.8.13.12

Normes de seguretat per a operaris de martells pneumàtics.

- Per tal de prevenir la projecció de partícules que puguin danyar l’operari, caldrà emprar roba de treball
tancada, ulleres antiprojeccions i manil, maniguets i polaines de cuir.
- Per tal d’evitar les vibracions s’emprarà cinturó antivibratori i canelleres.
- Per tal d’evitar lesions als peus s’empraran botes de seguretat, homologades classe III.
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- L’aplegament de palets es realitzarà a prop de cada pilar, per tal d’evitar les sobrecàrregues de l’estructura
als llocs de menor resistència.

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ
COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

6

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

80

- Per a prevenir possibles danys pulmonars causats per la pols, s’empraran caretes amb filtre mecànic
recanviable.
- Si el martell està proveït de culata de recolzament a terra, s’evitarà de pujar-hi a cavall per no rebre més
vibracions de les inevitables.
- No es deixarà el martell clavat a terra, en una paret o en una roca, per tal d’evitar la dificultat d’extreure’l
desprès.

-83

- Abans d’accionar el martell, s’assegurarà que el punxó estigui perfectament amarrat.
- Si el punxó està gastat o malmès, es canviarà per tal d’evitar possibles accidents.
- Es tindrà cura que les mànegues de gasos estiguin en perfecte estat.
- Els operaris seran especialistes, per tal de prevenir els riscs d’imperícia.

7.8.13.13

PT

- És prohibit expressament d’emprar martells en presència de línies elèctriques i/o de gas enterrades, a
partir del moment en què són trobades les bandes de senyalització.
Normes de seguretat per a l’ús del dúmper.

- Es considerarà sempre que el vehicle és una màquina, no un automòbil.
- Abans de començar a treballar, es comprovarà la pressió dels pneumàtics i l’estat dels frens.

CA

- No es posarà el vehicle en marxa sense tenir la seguretat que el fre de mà està en posició de frenat, per tal
d’evitar moviments incontrolats.
- No se sobrepassarà mai la càrrega màxima.
- És prohibit de transportar persones al dúmper. No s’admet cap excepció a aquesta regla.
- S’evitarà sobrepassar amb la càrrega la línia de visió del conductor.
- S’evitarà descarregar al costat de talls del terreny, si davant no s’ha instal·lat un topall final de recorregut.
- Es respectaran els senyals de circulació interna i també els de trànsit, si s’empren carreteres o carrers
públics. Mai no se sobrepassaran a l’obra els 20 km per hora.
- Si cal remuntar pendents amb el dúmper carregat, es farà marxa enrera per tal d’evitar bolcs.
- Els conductors posseiran el permís de conduir classe A-1, si cal circular fora del recinte de l’obra.

7.8.13.14

Normes de seguretat per a operadors de grua torre.

- Cal situar-se en una zona de la construcció que ofereixi la màxima seguretat, comoditat i visibilitat, per tal
d’evitar accidents.
- Si cal treballar a la vora de forjats o de talls de terreny, s’han d’instal·lar punts forts als quals s’amarrarà el
cinturó de seguretat. Aquests punts han d’ésser aliens a la grua, si no, si la grua cau, l’operador també
caurà.
- No es pot treballar enfilat a l’estructura de la grua, perquè no és segur.
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- En posar el motor en marxa, se subjectarà amb força la maneta i s’evitarà deixar-la anar de cop per a
prevenir possibles cops.
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- En tot moment cal tenir la càrrega a la vista per tal d’evitar accidents. Si la càrrega queda fora del camp de
visió, cal sol·licitar la col·laboració d’un senyalista. No es poden córrer riscs innecessaris.
- Cal evitar passar càrregues suspeses sobre els talls amb homes treballant. Si cal realitzar maniobres sobre
aquests talls, han d’ésser desallotjats.
- No s’ha de provar de realitzar ajustatges a la botonera o al quadre elèctric de la grua. Cal avisar de les
anomalies al Vigilant de Seguretat per tal que siguin reparades.

-83

- No és permès que persones no autoritzades accedeixin a la botonera, al quadre elèctric o a les estructures
de la grua. Podrien accidentar-se o originar accidents.
- No es pot treballar amb la grua en situació d’avaria o de semiavaria. Cal comunicar al Vigilant de Seguretat
les anomalies per tal que siguin reparades i cal deixar la grua fora de servei.
- Si el lloc de treball és a dins d’una cabina a dalt de la torre, cal pujar-hi i baixar-ne proveït sempre d’un
cinturó de seguretat classe C. Una relliscada o l’esgotament podrien originar una caiguda.

PT

- Cal eliminar de la dieta d’obra les begudes alcohòliques tant com sigui possible. Així es menarà amb més
seguretat la grua.
- Si per qualsevol cosa cal manipular el sistema elèctric, primer s’ha d’estar segur que s’ha tallat al quadre
general i que s’ha penjat a l’interruptor (o similar) un rètol amb la llegenda següent. NO EL CONNECTEU, HI
HA HOMES TREBALLANT A LA GRUA.

CA

- No s’ha de provar d’arrossegar càrregues mitjançant tensions inclinades del cable. Podria fer caure la
grua.
- No s’ha de provar de balancejar la càrrega per facilitar-ne la descàrrega a les plantes. Podria fer caure els
companys que la reben.
- No es pot fer pont o eliminar els mecanismes de seguretat elèctrica de la grua.
- Si l’operari s’adona de la caiguda d’algun cargol de la grua, cal avisar immediatament el Vigilant de
Seguretat i deixar fora de servei la màquina, fins que se n’efectuà la revisió. El més probable és que
l’estructura de la torre estigui malmesa.
- Quan s’interrompi per qualsevol raó el treball, cal elevar a la màxima alçada possible el ganxo. Cal posar el
carro portor el més a prop possible de la torre, cal deixar la ploma en penell i desconnectar l’energia
elèctrica.
- No s’han de deixar objectes suspesos del ganxo de la grua durant la nit o el cap de setmana. Si hom vol
que ningú no robi aquests objectes, hauran d’ésser guardats als magatzems i no penjats del ganxo.
- No es poden elevar càrregues mal fleixades, perquè podrien desprendre’s damunt dels companys durant
el transport i causar-los lesions.
- No es permet la utilització d’eslingues trencades o defectuoses per a penjar les càrregues del ganxo de la
grua. S’evitaran accidents.
- Cal comunicar immediatament al Vigilant de Seguretat el trencament del pestell de seguretat del ganxo,
perquè sigui reparat immediatament. Mentrestant, cal deixar la grua fora de servei per tal d’evitar accidents.
- No s’ha de provar d’hissar càrregues, el pes de les quals sigui igual o superior al limitat pel fabricant per al
model de grua que s’empra, perquè podria fer-la caure.
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- No s’ha de provar d’hissar càrregues que per alguna raó estiguin adherides a terra. Podria fer caure la
grua.
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7.8.13.15

80

- No es pot ultrapassar la limitació de càrrega prevista per als desplaçaments del carro portor sobre la
ploma, perquè podria fer caure la grua.

Normes de seguretat per a operadors de grua mòbil.

- Cal mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. La màquina pot
bolcar i produir lesions.

-83

- Cal evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per sobre el personal, perquè podria produir
accidents.
- No es pot fer marxa enrera sense l’ajut d’un senyalista. Darrera de la màquina poden haver-hi operaris i
objectes desconeguts en iniciar la maniobra.
- Cal pujar i baixar de la cabina i plataformes pels llocs previstos per això.
- No s’ha de saltar mai directament a terra des de la màquina, excepte si hi ha un risc imminent per a la
integritat física.

PT

- Si s’entra en contacte amb una línia elèctrica, cal demanar auxili amb la botzina i esperar a rebre
instruccions. No s’ha d’abandonar la cabina encara que el contacte elèctric hagi cessat, perquè podrien
produir-se lesions. Sobretot cal evitar que algú toqui la grua autopropulsada, perquè podria estar carregada
d’electricitat.
- No es poden fer maniobres en espais estrets sense l’ajut d’un senyalista.

CA

- Cal assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d’iniciar un desplaçament. Cal posar-lo en la posició
de viatge per tal d’evitar accidents causats per moviments descontrolats.
- És prohibit d’enfilar-se sobre la càrrega i de penjar-se del ganxo, perquè és molt perillós.
- Cal netejar el fang o la grava de les sabates abans de pujar a la cabina. Si rellisquessin els pedals durant
una maniobra o marxa, podria provocar accidents.
- No es poden realitzar mai arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades. La grua pot bolcar i, en el
millor dels casos, les pressions i esforços realitzats poden malmetre els sistemes hidràulics del braç.
- Cal mantenir la càrrega a la vista. Si han de mirar cap a un altre costat, cal aturar les maniobres.
- No han de provar d’ultrapassar la càrrega màxima autoritzada per ésser hissada. Els sobreesforços poden
malmetre la grua i provocar accidents.
- Cal aixecar una sola càrrega cada vegada. La càrrega de diferents objectes pot resultar problemàtica i
difícil de governar.
- Cal assegurar-se que la màquina està estabilitzada abans d’aixecar càrregues. Cal posar en servei els
gats estabilitzadors totalment estesos, és la posició més segura.
- No se’ls permet abandonar la màquina amb una càrrega suspesa perquè no és segur.
- No es permet la permanència d’operaris sota càrregues suspeses perquè podrien patir accidents.
- Abans d’hissar una càrrega, cal comprovar a la taula de la cabina la distància d’extensió màxima del braç.
No es pot ultrapassar el límit marcat en aquesta taula.
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- Abans de creuar un pont provisional d’obra, cal assegurar-se que té la resistència necessària per a
suportar el pes de la màquina.
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- Cal respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fer que la resta del personal
també les respecti.

80

- Abans de posar en servei la màquina, cal comprovar tots els dispositius de frenada.
- No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o faci anar els comandaments. Podrien
provocar accidents.
- No es permet utilitzar aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o malmesos. No són segurs.

-83

- Cal assegurar-se que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estreps tenen el pestell de
seguretat que evita el desenganxament fortuït. Així s’evitaran accidents.
- Cal emprar sempre les peces de protecció que s’indiquin a l’obra.

7.8.13.16

Normes de seguretat en soldadures amb arc elèctric.

PT

- Les radiacions de l’arc voltaic són pernicioses per la salut. Sempre que se soldi, l’operari emprarà elm de
soldar o pantalla de mà. No es mirarà directament l’arc perquè la intensitat lluminosa pot produir lesions
greus als ulls. Aquesta regla també serà d’aplicació per al possible ajudant.
- No es picarà el cordó de soldadura sense protecció ocular perquè els escantells despresos poden
provocar lesions als ulls.

CA

- No es deixaran les pinces directament a terra o al damunt de la perfileria. Es dipositaran sobre un
portapinces.
- No s’emprarà cap grup que no porti instal·lat protector de clemes per tal de prevenir el risc d’electrocució.
- Abans d’iniciar el treball, es comprovarà que el grup està connectat a terra.
- En cas que salti el diferencial, mai no s’anul·larà la presa de terra. S’esperarà que el grup sigui reparat o
es canviarà.
- El grup de soldadura es desconnectarà durant les pauses de consideració.
- Les mànegues elèctriques s’empalmaran mitjançant connexions estanques d’intempèrie. S’evitaran les
connexions protegides a base de cinta aïllant.
- S’escollirà l’elèctrode adient per al cordó que cal executar.
- Se suspendran els treballs de soldadura a l’intempèrie sota règim de pluges.
- Les escales de mà que cal emprar durant el muntatge de l’estructura seran metàl·liques amb ganxos
immobilitzadors al cap i a les bancades.
- Les operacions de soldadura que cal realitzar a l’obra no s’efectuaran amb tensions superiors a 150 volts
si els equips s’alimenten per corrent continu.
- El personal encarregat de soldar serà especialista en muntatges d’estructura metàl·lica.
- Els elements de protecció col·lectiva que per interferències amb un treball determinat hagin de retirar-se,
es reposaran quan aquest treball hagi finalitzat.
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Normes de seguretat en soldadura oxiacetilènica i oxitallada.

80

- S’empraran sempre carros portampolles.

- S’evitarà que les ampolles es donin cops o que puguin caure des d’alçada.
- No s’inclinaran les ampolles d’acetilè per a esgotar-les.
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- No s’empraran les ampolles tombades.

- Abans d’encendre el bec de gas, es comprovarà que les connexions de les mànegues s’han fet
correctament.
- No s’abandonarà el carro al tall en absència del soldador. Serà traslladat a un lloc segur.
- S’obrirà sempre el pas del gas mitjançant la clau pròpia de l’ampolla.
- Es prohibiran els focs al voltant de les ampolles, per tal de prevenir possibles explosions.

PT

- No es col·locarà el bec de gas a terra, s’utilitzarà un portador de becs de gas.
- Les mànegues d’ambdós gasos s’uniran per tal de facilitar-ne la utilització.
- S’empraran mànegues de colors diferents per a cada un dels gasos, per tal d’identificar-les.
- No s’emprarà acetilè per a soldar o tallar materials que continguin coure, per tal de prevenir la formació
d’acetilur de coure, que és explosiu.
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- Les escales de mà que cal emprar durant el muntatge de l’estructura seran metàl·liques amb ganxos
immobilitzadors al cap i a les bancades.
- El personal encarregat de soldar serà especialista en la utilització d’aquest tipus de soldadura.
- Els elements de protecció col·lectiva, que per interferències amb un treball determinat hagin de retirar-se,
es tornaran a posar quan aquest treball hagi finalitzat.
- És prohibit de fumar mentre es realitzin treballs de tall o soldadura, o mentre es manipulin els becs de gas.
- Les ampolles dels diferents gasos s’emmagatzemaran separades, subjectes per evitar que no caiguin i
protegides del sol amb una visera.

7.8.13.18

Normes de seguretat per a la utilització d’eines portàtils.

- Les màquines - eina elèctriques que cal emprar en aquesta obra es protegiran elèctricament mitjançant
doble aïllament.
- Els motors elèctrics de les màquines - eina es protegiran amb la carcassa i resguards propis de cada
aparell, per tal d’evitar els riscs d’atrapaments o de contacte amb l’energia elèctrica.
- Les transmissions motrius per corretges es protegiran sempre mitjançant bastigi que suporti una malla
metàl·lica disposada de tal manera que permeti l’observació de la correcta transmissió motriu i, alhora,
impedeixi l’atrapament dels operaris o dels objectes.
- Es prohibit de realitzar reparacions o manipulacions a la maquinària accionada per transmissions per
corretges en marxa. Les reparacions, ajustatges, etc., es realitzaran a motor aturat, per tal d’evitar
accidents.
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- Si cal tallar o soldar elements pintats, es realitzarà a l’aire lliure o almenys s’emprarà una careta protectora.
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- El muntatge i ajustatge de transmissions per corretges es realitzaran mitjançant muntacorretges (o
dispositius similars), mai amb tornavisos, amb les mans, etc., per tal d’evitar el risc d’atrapament.
- Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament es protegiran mitjançant un bastigi,
suport d’un tancament a base de malla metàl·lica, que permeti l’observació del bon funcionament de la
transmissió i, alhora, impedeixi l’atrapament de persones o d’objectes.
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- La instal·lació de rètols amb llegendes de Màquina avariada, Màquina fora de servei, etc., seran instal·lats
i retirats per la mateixa persona.
- Les màquines - eina amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una carcassa antiprojeccions.
- Les màquines - eina no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble aïllament tindran les
carcasses de protecció de motors elèctrics connectades a la xarxa de terres, en combinació amb els
disjuntors diferencials del quadre elèctric general de l’obra.
- Les màquines - eina que cal emprar a llocs on existeixen productes inflamables o explosius (diluents
inflamables, explosius, combustible i similars) seran protegides mitjançant carcasses antideflagrants.

PT

- En ambients humits, l’alimentació per a les màquines - eina no protegides amb doble aïllament es
realitzarà mitjançant connexió a transformadors a 24 V.
- Les eines accionades mitjançant compressor s’empraran a una distància mínima de 10 m d’aquest
compressor (com a norma general), per tal d’evitar el risc d’alt nivell acústic.

CA

- Es prohibeix en aquesta obra la utilització d’eines accionades mitjançant combustibles líquids a llocs
tancats o amb una ventilació insuficient, per tal de prevenir el risc de treballar a l’interior d’atmosferes
tòxiques.
- Es prohibeix l’ús de màquines - eina al personal no autoritzat, per tal d’evitar accidents per imperícia.
- Es prohibit de deixar les eines elèctriques de tall (o trepant) abandonades a terra, per tal d’evitar accidents.
- Les connexions elèctriques mitjançant clemes de totes les màquines-eina que cal emprar en aquesta obra
es protegiran sempre amb la seva corresponent carcassa anticontactes elèctrics.
- Sempre que sigui possible, les mànegues de pressió per a accionament de màquines - eina s’instal·laran
de forma aèria. Se senyalitzaran mitjançant corda de banderetes els llocs de creuament aeri de les vies de
circulació interna, per tal de prevenir els riscs d’ensopegada (o tall del circuit de pressió).
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- Les eines que cal emprar en aquesta obra, accionades mitjançant compressor, estaran dotades de
camises insonoritzades, per tal de disminuir el nivell acústic.
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NOTIFICACIÓ I INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS.
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Tots els accidents que es produeixin hauran d’ésser notificats a la Direcció Facultativa o al Tècnic de
Prevenció en Obra, i investigats per tal d’evacuar-ne la gravetat potencial i d’adoptar les mesures
correctores que calguin per a evitar que es repeteixin.
Ens a on notificar l’accident.
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7.9.1

Els accidents amb baixa originaran un part oficial que es presentarà a l’entitat Gestora o Col·laboradora en
el termini de cinc dies hàbils contats a partir de la data de l’accident.
Els qualificats de greus, molt greus o mortals o que hagin afectat a 4 o més treballadors, es comunicaran
telegràficament o telefònicament a l’autoritat laboral en el termini de 24 hores a partir del sinistre.
És imprescindible conèixer el diagnòstic facultatiu abans de transcorregudes 24 hores a partir del sinistre.

PT

Els accidents sense baixa es compilaran en la “fulla relació d’accidents de treball ocorreguts sense baixa
mèdica” que serà presentada en l’entitat Gestora o Col·laboradora en el termini dels 5 primers dies hàbils
del mes següent.
Amb independència d’això esmentat, qualsevol tipus d’accident, serà notificat, en els terminis ja descrits
segons el cas, a l’autor del Pla i Direcció Facultativa.
Informe d’accident i deficiències.

CA

Respectant-se qualsevol model normalitzat que pogués ser d’ús normal en la pràctica del contractista, els
parts d’accident i deficiències observades recolliran com a mínim les següents dades amb una tabulació
ordenada:
7.9.2.1 - Informe d’accident.

L’informe d’accident, tindrà el següent contingut:












Identificació de l’obra.
Dia, mes i any que s’ha produït l’accident.
Hora en què ha succeït l’accident.
Nom de l’accidentat.
Lloc ( tall ) on es va produir l’accident.
Causes de l’accident.
Importància aparent de l’accident.
Possible especificació sobre fallades humanes.
Lloc i forma de produir-se la primera cura a la persona accidentada
(metge, practicant, socorrista, personal d’obra...)
Lloc de trasllat per a l’hospitalització.
Testimonis de l’accident (verificació nominal i versions dels mateixos.)

Com complement d’aquesta part s’emetrà un informe que contingui:



Com s’hagués pogut evitar?
Ordres immediates per executar.
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Identificació de l’obra.
Data en la qual s’ha produït l’observació.
Lloc ( tall ) en el qual s’ha fet l’observació.
Informe sobre la deficiència observada.
Estudi de millora de la deficiència en qüestió.

CA
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L’informe de deficiència, tindrà el següent contingut:
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PLEC DE CONDICIONS DE SEGURETAT SALUT.
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A continuació es detallen les condicions de seguretat i salut laboral que han de donar cobertura a l’obra que
ens ocupa:
7.10.1

Plec de condicions jurídiques.
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1.- És competència exclusiva del tècnic faculataiu redactor de l'estudi de seguretat l'aprovació del Pla de
Seguretat, així com de les modificacions en funció del procés de construcció de l'obra, de les omissions i
contradiccions aparents i de les ordres complementàries que es donen pel desenvolupament del mateix,
juntament amb la direcció tècnica.
2.- Els treballs a realitzar estaran subjectes a les disposicions de l'estudi de seguretat, a les modificacions
aprovades expressament i a les instruccions complementàries emeses per la direcció tècnica.

PT

3.- Tots els materials compliran les condicions establertes en la documentació del present Estudi de Seguretat.
Es rebutjarà aquells que no compleixin les prescripcions, siguin defectuosos o no reuneixin les condicions
esmentades.
4.- Quan la direcció tècnica observi suficients motius per a deduir l'existència de no complir-se les
determinacions de l'Estudi de Seguretat podrà ordenar, en qualsevol moment i sense càrrec, els treballs
necessaris pel seu immediat arranjament.
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6.- El contractista estarà obligat al compliment de les condicions de la memòria, plànols i pressupostos, les
especificacions de l'Estudi i les ordres complementàries que la Direcció Tècnica doni durant el transcurs de
l'obra.
7.- El contractista comunicarà, amb la deguda antelació, l'inici de la construcció dels treballs d'elevat risc o
d'aquells que, per la seva complexitat, precisin (o siguin objecte del seu examen i aprovació) a la Direcció
Tècnica de l'obra.
8.- El contractista estarà obligat a rectificar aquells treballs que no compleixin les prescripcions del present
Estudi i arranjar-los fins que tinguin l'aprovació de la Direcció Tècnica de l'obra.
9.- S'anotarà en el Llibre d'Incidències la no observació de les instruccions i recomanacions preventives
recollides en l'Estudi i el Pla de Seguretat.
Efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències, el constructor o propietari OBLIGATÒRIAMENT enviarà, en el
termini de 24 hores, cada una de les còpies als destinataris previstos, és a dir, Inspecció de Treball, Direcció
Facultativa i Tècnica, Comitè de Seguretat i Higiene i el Constructor o Propietari, segons el cas.
El contractista conservarà adequadament i d'una manera agrupada les còpies de les esmentades anotacions,
sempre en la pròpia obra.
10.- El constructor serà responsable de la correcta execució de les previsions de l'Estudi de Seguretat i de les
subcontractacions o similars, responent solidàriament de les conseqüències que es deriven de la no observació
que siguin imputables a les subcontractacions o similars.
7.10.2

Plec de condicions tècniques.

Totes les peces o elements de protecció personal o col·lectiva, tindran estipulat un període de vida útil,
rebutjant-se al seu termini.
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5.- El contractista no podrà decidir sense prèvia consulta a la direcció tècnica cap variació de l'Estudi de
Seguretat o modificació d'alguna prescripció.
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Quan per circumstàncies de treball es produeixi una deterioració més ràpida en una determinada peça o
equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o data de lliurament.

80

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir el màxim per al qual va ser concebut (
per exemple, per un accident) serà rebutjat i reposada al moment.
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel fabricant,
seran reposades immediatament.
L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.
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1.- En tot allò referent a l'adquisició, recepció i utilització de materials, eines i maquinària que s’utilitzen per a
l'execució de l'obra, el Constructor complirà les normes i pràctiques de la bona construcció, assignant el
personal especialitzat i qualificat en cada part d'obra que així ho requereixi.
La Direcció Tècnica i Facultativa podrà requerir i sol·licitar documents acreditatius de la pertinent especialització.
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2.- L'Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades per al Pla de Seguretat. No obstant tant l'evolució de
la pròpia maquinària, la tecnificació del constructor o les característiques de les subcontractacions poden incidir
en que el Pla s'allunyi de les previsions de l'Estudi, tant en mitjans tècnics com en la valoració econòmica. Per
això, l'Estudi de Seguretat estarà obert a tot el que suposi una millora de la seguretat i prevenció d'accidents,
d'acord sempre amb la legislació vigent.
3.- Els mitjans auxiliars que pertanyen a l'obra bàsica i no a l'Estudi de Seguretat permetran la correcta execució
de l'obra d'edificació, així com l'acoblament de la seguretat de Projecte de l'Estudi i el Pla subsegüent, havent de
complir amb la seguretat que s'exigeixi per a cada cas: l'entibació de terres, encofrats, xarxa de presa de terra,
etc.
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5.- La col·locació dels mitjans de protecció col·lectius requerirà la utilització, si s'escau, de proteccions
individuals.
7.10.2.1 Normes legals i reglamentàries aplicables:
A.- General:
L'edificació objecte del present Estudi de Seguretat, estarà regulada durant tota la seva execució pels textos
que s'esmenten a continuació, amb caràcter d'obligat compliment per totes les parts implicades.
1 - ESTATUT DELS TREBALLADORS.
2 - ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL. BOE 16 i 17 de Març de 1971 i
rectificacions BOE 9 Març de 1971.
3 - ORDENANÇA DE TREBALL DE LA CONSTRUCCIÓ VIDRE I CERÀMICA. Ordre 28 d'Agost de 1970 i
correccions BOE 17 D'octubre de 1970.
4 - PLA NACIONAL D'HIGIENE I SEGURETAT EN EL TREBALL. OM 9 de Març de 1971 i BOE 11 de Març de
1971.
5 - Comitè de seguretat i higiene en el treball. Decret 11 de Març de 1971 i BOE 11 de Març de 1971.
6 - Reglament de seguretat i higiene en la indústria de construcció. O.M.20 de Maig de 1952 i BOE 15 d'Abril
de 1952.
7 - Estudi de seguretat i higiene al treball. R.D. 555/86 15 de Febrer.
8- Intervenció de l'Arquitecte Tècnic en l'Estudi i el Pla
de Seguretat. R.D. 84/90 19 de Febrer.
B.- Prevenció:
9 - Ordre 2 d'Agost de 1990, catàleg de mecanismes preventius d'accidents de treball.
10 - Ordre 27 de Maig de 1935, obligacions per a totes les indústries.
11 - Ordre 20 de Desembre de 1971, BOE 4 de Gener de 1972, rectificat el 3 de Febrer de 1972 sobre
procediments per autoritzar obertures, alteracions i trasllat d'indústries.
12 - Conveni del 25 de Juny de 1973 nº119, ratificat per a instrument el 26 de Novembre de 1971, BOE 25 de
Novembre de 1972, protecció de màquines.
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4.- Els treballs de muntatge i desmuntatge dels sistemes de protecció, des del seu començament fins a la
finalització, hauran de disposar del mateix grau de seguretat que el conjunt acabat.
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13 - Ordre 1 d'Agost de 1952, BOE 6 de Setembre de 1952, rectificacions 9 d'Octubre de 1952. Reglament per
a la construcció i instal·lació d'aparells elevadors.
14 - Ordre 30 de Juny de 1966, BOE 16 de Juliol de 1966, rectificat el 20 de Setembre de 1966, text revisat del
reglament d'aparells elevadors. Modificat per Ordre del 7 de Març de 1981, Ordre 7 d’Abril i Ordre 16 de
Novembre de 1981.
15 - Ordre 23 de Març de 1977, per a revisions periòdiques d'aparells elevadors per a empreses conservadores.
Aparells per a obres.
16 - Decret 15 de Novembre de 1935, BOE 19 de Novembre de 1935, prohibeix la utilització de sacs de més de
80 Kg, el transport dels quals s'hagi de fer manualment.
17 - Conveni 7 de Juny de 1967, ratificat per instrument el 6 de Març de 1969, BOE 15 d'Octubre de 1970, pes
màxim a manipular pels treballadors.
18 - Ordre 25 d'Agost de 1940, BOE d'Agost de 1940, Normes
sobre il·luminació dels centres de treball.
19 - Ordre 30 de Juny de 1938, Decret 8 de Juny de 1938, BOE 11 de Juny i 1 de Juliol de 1938, instal·lació
de menjadors per als treballadors.
20 - Ordre 31 d'Octubre de 1973, BOE 27, 28, 29 i 31 de Desembre de 1973, reglament Electrotècnic de baixa
tensió.
21 - Ordre 19 de Desembre de 1977, modificacions instruccions complementàries del reglament Electrotècnic.
22 - Decret 28 de Novembre de 1968, BOE 27 de Desembre de 1968, reglament línies aèries d'alta tensió.
23 - Resolució 30 d'Abril de 1981, verificació de les instal·lacions elèctriques abans de la posada en servei.
24 - Decret 1495/86, de 26 de Maig de 1986, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat de les màquines.
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D.- Treball de menors:
28 - Decret 26 de Juliol de 1957, BOE rectificat 5 de Setembre de 1957. Fixa els treballs prohibits.
29 - Llei d'Abril de 1976, BOE 21 d'Abril de 1976. Relacions laborals.
30 - Conveni 26 de Juny de 1973, ratificat per instrument 13 d'Abril de 1977, BOE 8 de Maig de 1978. Edat
mínima d'admissió al treball.
E.- Altres:
31 - Ordre 17 de Maig de 1974, BOE 29 de Maig de 1974, homologació de mitjans de protecció personal dels
treballadors.
32 - Decret 28 de Juliol de 1983, regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos.
33 - Resolució 25 de Novembre de 1982, BOE 14 de Desembre de 1982. Normes reglamentàries sobre
cinturons de seguretat.
34 - Circulars Governatives sobre instal·lacions de grues.
35 - Conveni Col·lectiu Provincial de Barcelona.
36 - Ordre 6 d'Octubre de 1986, per a la que es determina els requisits de dades que han de reunir les
comunicacions d'obertures dels centres de treball.
37 - Llei 8/88 de 7 d'Abril, sobre infraccions i sancions d'ordre social.
38 - Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura.
39 - Ordenances Municipals de l'Ajuntament corresponent.
7.10.2.2 Prescripcions que han de complir els mitjans de seguretat:
- Proteccions personals: tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'homologació del Ministeri
de Treball, OM 17-5-74, BOE 29-5-74. En el cas que no existeixi homologació, seran de qualitat adequada a la
missió que hagin de complir.
- Casc de seguretat no metàl·lic MT 1. BOE 30-12-74.
casc tipus N_______ ús normal
casc tipus E_______ ús especial, risc elèctric.
- Protectors auditius MT 2 1-9-75
a partir de 50 dBA.
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C.- Subministraments:
25 - Decret 7 Març de 1974, BOE 20 i 21 de Juny de 1974, Reglament sobre aparells que utilitzen combustible
de gas.
26 - Ordre 29 de Març de 1974, Normes Bàsiques per a instal·lacions de subministres de gas en edificis
d'habitatges.
27 - Ordre 30 de Setembre de 1980, Normes sobre combustibles com a carburant dels vehicles a motor,
complementant per Ordre 24 de Novembre de 1982.
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- Pantalles per soldadors MT 3, BOE 2-9-75.
- Guants aïllants d'electricitat MT 4, BOE 3-9-75.
- Calçat de seguretat contra riscs mecànics MT5,BOE 12-2-80
- Banquets aïllants de maniobres.MT6, BOE 5-9-75.
- Protecció respiratòria:
adaptadors facials MT7, BOE 6-9-75.
filtres mecànics MT8, BOE 8-9-75.
mascarons filtrant MT9, BOE 9-9-75.
filtres MT 10,
- Guants de protecció contra agents químics MT11, BOE 4-7-77
- Cinturons de seguretat:
c. de subjecció MT13, BOE 2-9-77.
c. de suspensió MT21, BOE 16-3-81.
c. de caiguda MT22, BOE 17-3-81.
- Ulleres contra impactes:
contra impacte MT16, BOE 17-8-78. MT17, BOE 9-9-78.
per soldador MT18, BOE 7-2-79. MT19, BOE 21-6-79.
- Botes impermeables a l'aigua. MT 27, BOE 22-12-81
- Plantilles de protecció davant els risc de penetració. BOE 13-10-81.
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7.10.2.3 Proteccions personals (EPIs).

La utilització i disposició dels EPIs s’ajustarà al RD 773/1997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual.
Tots vindran amb la marca CE i els treballadors disposaran del manual d’instruccions de cada un d’ells.
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La protecció personal tracta d’evitar la lesió o disminuir les seves conseqüències, però mai serà capaç
d’impedir l’existència de l’accident, no obstant, perquè la protecció personal sigui eficaç, és imprescindible
que compleixin algunes condicions, tant el subjecte responsable de la seguretat, com el subjecte portador.
El subjecte responsable de la seguretat està obligat a un adequat manteniment de l’equip, al control efectiu
del seu ús, així com a una àmplia difusió de les condicions d’utilització.
Pel que fa al subjecte portador, ha de respectar les instruccions d’ús; està obligat a indicar qualsevol tipus
d’anomalia o defecte i sobretot ha de tenir voluntat de protegir-se.
- Casc de seguretat.
Els cascs de seguretat es classifiquen segons les prestacions exigides en els de classe N per a ús normal i
en els de classe E d’ús especial.
Els cascs de classe E es subdivideixen en dos grups, segons siguin les condicions de treball, ja que si és
necessari protegir el crani en treballs de risc elèctric de tensions superiors a 1.000 volt, s’utilitzarà el de
classe E.A.T., i si s’ha d’utilitzar en llocs de treball on la temperatura ambient sigui baixa s’utilitzarà el de
classe E.B.
Els cascs es fabricaran amb materials incombustibles o de combustió lenta i resistents als greixos, sals i
elements atmosfèrics.
Les parts que es trobin en contacte amb el cap no afectaran a la pell i es confeccionaran amb material no
rígid, hidròfug i de fàcil neteja i desinfecció.
La massa del casc complet, determinada en condicions normals i exclosos els accessoris no sobrepassarà
mai els 450 grams.
El casc de classe N, és per a ús exclusiu en treballs amb riscos elèctrics a tensions iguals o inferiors a 1.000
volt.
El casquet tindrà la superfície llisa, amb o sense nervadures, les seves vores seran arrodonides i sense
arestes ni ressalts perillosos, tant en l’exterior com en l'interior. No presentaran rugositats, esquerdes,
bombolles ni altres defectes que disminueixin les característiques resistents i protectores.
El casquet amb l’arnès formarà un conjunt estable, d’ajustament precís i disposat de manera que permeti la
substitució del conjunt d’arreus sense el deteriorament de cap element.
Les zones d’unió i el conjunt d’arreus per ells mateixos no faran cap tipus de mal ni produiran pressions
incomodes sobre el cap.
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En els casos que no existeixi cap norma, seran de la qualitat adequada a les seves respectives prestacions.
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 Si la fixació és permanent a la muntura, permetran l’abatiment total de les vergues de subjecció
per a guardar-les quan no s’usin.
 Si són del tipus acoblades a la muntura, tindran una subjecció ferma per a no desprendre’s
ocasionalment.
 Els oculars, estaran ben acabats, no ha d’haver-hi defectes estructurals o superficials que alterin
la visió, tindran la forma i grandària adequada al model d’ulleres al qual vagin a ser adaptats i el
seu bisell serà l’ataquet per tal que no es pugui desprendre fortuïtament de la muntura on
estiguin. Seran incolors i òpticament neutres i resistents a l’impacta i si són de plàstic i laminats
o compostos, no han d’encendre’s i seran resistents a la calor i a la humitat.
 Cada muntura durà en una de les vergues de subjecció, marcades de forma indeleble, les
següents dades:
 Marca enregistrada o nom que identifiqui al fabricant.
 Model del qual es tracta.
 Codi identificador de la classe de protecció addicional que posseeix.
- Pantalles per a soldadors.
Estaran fetes amb materials que garanteixin un cert aïllament tèrmic, han d’ésser poc conductors de
l’electricitat, incombustibles o de combustió lenta i ininflamables.
Els materials en els quals s’hagin fabricat no produiran dermatosi i la seva olor no serà causa de trastorn per
a l’usuari.
Seran de fàcil neteja i susceptibles a la desinfecció.
Tindran un bon acabat i no pesaran més de 600 grams, sense comptar amb els vidres de protecció.
Els acoblaments dels vidres de protecció en el marc de suport, i el d’aquest amb el cos de la pantalla,
tindran un bon ajustament, de tal manera que al projectar un feix lluminós a la cara anterior del cos de la
pantalla no deixi passar llum a la cara posterior, sinó és a través del filtre.
Les formes i dimensions del cos opac seran suficients per a protegir el front, la cara i el coll, com a mínim. El
material emprat en la seva construcció no serà metàl·lic i serà opac als raigs infrarojos, ultraviolats i a les
guspires i també resistent a la penetració d’objectes candents. La cara interna serà mat, per tal d’evitar els
reflexos de les possibles radiacions. La cara externa no tindrà rebladures o elements metàl·lics, i en cas
contrari estaran coberts de material aïllant, aquells que acabin en la cara interior, estaran situats en punts
suficientment allunyats de la pell de l’usuari.
El marc suport serà un bastidor de material no metàl·lic i lleuger de pes, que acoblarà fermament el cos de
la pantalla. Proporcionarà una llum lliure de 45 x 90 mm. de dimensions mínimes.
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- Protecció de l’aparell ocular.
Mentre duri l’activitat laboral, l’aparell ocular està sotmès a un conjunt d’agressions talls com: acció de
pólvores i fums, enlluernaments, contactes amb substàncies gasoses irritants, càustiques o tòxiques, xoc
amb partícules o cossos sòlids, esquitxades de líquids freds o calents, càustics i metalls fosos, radiació, etc.
Davant aquestos riscos, l’ull disposa de les defenses pròpies que són les parpelles, de tal forma que quan
aquestes estan tancades són una barrera per a la penetració de cossos estranys amb poca velocitat, però
les parpelles normalment no estan tancades i de vegades no veuen arribar a les partícules.
Es pot arribar a la conclusió que l’ull és un òrgan fràgil, mancat de protecció i que el seu funcionament pot
ser interromput de forma definitiva per un objecte de petita grandària.
Indirectament s’obté la protecció de l’aparell ocular, amb una correcta il·luminació del lloc de treball,
complementada amb ulleres de muntura tipus universal amb oculars de protecció contra impactes i pantalles
transparents o viseres.
- Ulleres de seguretat.
Aquest element de protecció personal vol ésser una eficaç protecció dels ulls enfront dels riscos d’impactes
d’objectes o partícules sòlides. Estan constituïdes per dues parts fonamentals: muntura i oculars.
Pel que fa referència a la cobertura de protecció addicional, les ulleres es marcaran amb un nombre de tres
dígits que fan referència a cadascuna de les zones anatòmiques en l’ordre següent: 1a zona inferior, 2a
zona temporal i 3a zona superior. Aquests dígits indicaran les característiques de la protecció
proporcionada.
Les proteccions addicionals, en aquells models que les incorporin, compliran les següents especificacions:
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- Protecció de l’aparell auditiu.
Entre totes les agressions a les quals està sotmès d’individu en la seva activitat laboral el soroll és, sense
cap dubte, la més freqüent de totes elles.
Els tipus de protectors més usuals són: el tap auditiu, orelleres i casc antisoroll.
Els taps auditius són eficaços i compleixen la funció per la qual han estat dissenyats, però de fet presenten
masses inconvenients, cosa que fa molt limitat el seu ús. El primer inconvenient consisteix en la dificultat per
mantenir aquests taps en un estat de neteja correcte. El treball embruta les mans i és per això que es corre
el risc d’introduir-los bruts en els conductes auditius.
Les orelleres és un protector auditiu que consta de dues cassoletes que s’ajusten convenientment a cada
costat del cap per mitjà d’elements embuatats, quedant l’aurícula externa en d’interior de les cassoletes, i
subjectant-se entre si mitjançant un arnès.
El casc antisoroll és aquell que cobreix alhora el cap i els pavellons externs de l’oïda.
- Protecció de l’aparell respiratori.
En l’aparell respiratori, els mals causats pels agents agressius com la pols, els gasos tòxics, els monòxids
de carboni, etc., no són la causa d’una interrupció laboral o d’un accident, sinó que en un període de temps
més o menys dilatat pot produir una malaltia professional.
Dels agents agressius, el que té major incidència en la indústria de la construcció és la pols estant format
per partícules d’una grandària inferior a una micra.
Els equips de protecció els podem classificar en dos grups segons depenguin del medi ambient o no hi
depenguin.
Els equips dependents del medi ambient són els que purifiquen l’aire on hom habita, deixant-lo en
condicions per ser respirat.
Aquestes substàncies suspeses en l’aire poden ser retingudes pels elements de protecció de forma
mecànica o sofrir una transformació química o física o bé ambdues coses alhora.
Els equips de protecció independents del medi ambient són els què subministren a l’usuari un aire per a la
seva inhalació que no procedeix del medi ambient en el qual hom habita.
En general, tant els uns com els altres, necessiten d’un adaptador facial amb màscara, careta, pinça nasal,
filtre i vàlvula de exhalació.
Els materials que formen el cos de la màscara, el cos de la careta i el cos de la boca podran ser metàl·lics,
elastòmers o plàstics amb les següents característiques:






No produiran dermatosi i la seva olor no produirà trastorns al treballador.
Seran incombustibles o de combustió lenta.
Les màscares cobriran perfectament les entrades a les vies respiratòries i als òrgans visuals.
Les caretes podran ser de diverses mides però cobriran perfectament les entrades a les vies
respiratòries.
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El marc fix és el menys recomanable, ja que necessita l’ús d’un altre element de protecció durant el
piconament de la soldadura. En general, durà una placa filtre protegida amb un resguarda - filtre.
El conjunt estarà fix en la pantalla de forma permanent, tenint un dispositiu que permeti recanviar fàcilment
la placa filtre i el resguarda - filtre en cas de tenir-lo.
El marc lliscadís estarà dissenyat per a acoblar més d’un vidre de protecció, de forma que el filtre pugui
desplaçar-se deixant lliure la mira només amb el resguarda - filtre, a fi de permetre una visió clara en la zona
de treball, garantint la protecció contra partícules volants.
El marc abatible durà acoblats tres vidres (resguarda - filtre, filtre i avantvidre). Mitjançant un sistema tipus
frontissa podrà abatre’s el conjunt format pel resguarda - filtre i la placa filtrant en els moments que no
existeixi emissió de radiacions, deixant la mira amb el avantvidre per a la protecció contra impactes.
La subjecció de la pantalla de cap es realitzarà amb un arnès format per cintes flexibles, una de contorn que
abasti el cap, seguint una línia que uneixi la zona mitja del front amb el clatell passant per sobre de les
orelles i una altra o altres transversals que uneixin els laterals de la cinta de contorn passant pel cap.
Aquestes cintes seran graduals per a poder adaptar-se al cap i la cinta del contorn anirà proveïda, almenys
en la seva part frontal, d’un embuatat.
Les pantalles de mà estaran proveïdes d’un mànec adequat de forma que es pugui subjectar indistintament
amb una o altra mà, de manera que al sostenir la pantalla en la seva posició normal d’ús quedi el més
equilibrada possible.

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ
COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

6

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

CA

PT

La principal característica de les caretes autofiltrants és que el propi cos és l’element filtrant, i la diferència
amb els adaptadors tipus caretes és que en aquests últims se’ls pot incorporar un filtre del tipus mecànic de
retenció física i/o mecànica i fins i tot una mànega, segons les característiques pròpies de l'adaptador facial i
en concordança amb els casos en què se’n faci ús.
Aquestes caretes autofiltrants només es podran emprar enfront d’ambients contaminats amb pols. Estaran
constituïdes pel cos de careta, l’arnès de subjecció i la vàlvula de exhalació. Els materials emprats en la
seva fabricació no produiran dermatosi, seran incombustibles o de combustió lenta, l’arnès de subjecció
serà del tipus elastòmers i el cos de la careta serà d’una naturalesa tal que ofereixi un bon acoblament a la
cara de l’usuari.
Els filtres contra pols, fums i boires seran mecànics, el seu efecte es basarà en l’acció tamisadora i
absorbent de substàncies fibroses.
Els filtres contra dissolvents orgànics i gasos tòxics segons concentració seran químics, estant constituïts
per un material filtrant, generalment de carbó actiu, que reaccioni contra el component nociu retenint-lo. Cal
indicar que ha d'utilitzar-se el filtre adequat per a cada exigència, ja que no és possible usar un filtre contra
anhídrid sulfurós en fuita de clor i viceversa.
Els filtres per a pols i gasos, és a dir, els mixtos, es fonamenten en la separació prèvia de totes les matèries
en suspensió, ja que en cas contrari, aquests, reduirien la capacitat d’absorció del carbó actiu del filtre per a
gasos.
Per a protegir-se del monòxid de carboni cal utilitzar un filtre contra aquest gas, unint-se la màscara al filtre
a través del tub traqueal, a causa del pes del filtre.
El monòxid de carboni no és separat en el filtre, sinó transformat en anhídrid carbònic per mitjà d’un
catalitzador al qual se li incorpora oxigen de l’aire ambient.
Cal tenir en compte que no sempre és possible utilitzar màscares dotades únicament d’un filtre contra CO,
ja que perquè aquests resultin eficaços, cal que concorrin dues circumstàncies: que existeixi suficient
percentatge d’oxigen respirable i que la concentració de CO no sobrepassi determinats límits que varien
segons la naturalesa del mateix. Quan no existeixen aquests requisits s’utilitzarà un equip semiautònom
d’aire fresc o un equip autònom d’aire comprimit purificat.
Els filtres mecànics es reemplaçaran per uns altres quan els seus passos d’aire estiguin obstruïts per la pols
filtrada.
Els filtres contra monòxid de carboni tindran una vida mitja mínima de 60 minuts.
Els filtres mixtos i químics, tenen una vida mitja mínima, depenent de l’agent agressiu. Així, per exemple, en
contra de l’amoníac serà de 10 minuts; en contra del clor serà de 15 minuts; contra de l’anhídrid sulfurós
serà de 10 minuts; en contra de l’àcid sulfhídric serà de 30 minuts.
A vegades sorgeix la necessitat de protegir els òrgans respiratoris al mateix temps que el cap i el cos, com
en els casos dels treballs amb doll de sorra, pintura aerogràfica, o operacions en les quals la calor és factor
determinant.
- Protecció de les extremitats superiors.
La protecció de les mans, avantbraços i braços es farà per mitjà de guants, mànigues, mitenes i manegots
seleccionats per a prevenir els riscos existents i per tal d’evitar la dificultat de moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, amiant, plom
a malla metàl·lica, segons les característiques o riscos del treball a realitzar. En determinades
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 En les màscares, a través de la mira, l’usuari disposarà com a mínim d’un 70% del seu cap
normal de visió.
 Els filtres mecànics s’utilitzaran contra pólvores, fums i boires. Pot estar dins d’un portafiltre
independent de l'adaptador facial, o bé estar-hi integrat. El portafiltre serà fàcilment
desmuntable per poder ser substituït quan sigui necessari.
 Segons la seva capacitat per a retenir, els filtres mecànics es classifiquen en:
 Tipus A: El seu poder de retenció és igual o superior al 98%.
 Tipus B: El seu poder de retenció és igual o superior al 95%, però inferior al 98%.
 Tipus C: El seu poder de retenció és igual o superior al 90%, però inferior al 95%.
 Els filtres mecànics s’hauran de canviar sempre i quan el seu ús dificulti notablement la
respiració.
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circumstàncies, la protecció es limitarà als dits o palmells de les mans, utilitzant-se a aquest efecte didals o
manyoples.
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran d’usar els guants fabricats en cautxú, neoprè o matèries
plàstiques que duguin indicat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats.
L’aïllament de les eines manuals usades en treballs elèctrics en baixa tensió, no sofrirà alteracions entre 10º i +50º i el seu gruix mínim serà de 1 mm., duent en caràcters fàcilment llegibles el distintiu del fabricant i
tensió de servei 1.000 volt.

-83

-Protecció de les extremitats inferiors.
Les polaines i els resguarda-peus seran d’amiant per poder usar-los en llocs amb risc d’esquitxos
d’espurnes, de ferritja per ser usades pels soldadors, de cuir per a protecció de greixos i olis i de neoprè per
a la protecció d’agents químics. Poden ser indistintament de mitja canya o de canya alta i el tipus de
despreniment ha de ser ràpid per mitjà de cèrcols.
Per a la protecció dels peus dels riscos mecànics, s’usaran sabates o botes que seran:

CA

- Arnés de seguretat (EN 365).
És un equip individual de protecció, la finalitat del qual és sostenir o sostenir i frenar el cos de l’usuari en
determinats treballs o operacions amb el risc de caiguda, evitant els perills derivats de la mateixa.
Totes les persones que utilitzin cinturons de seguretat seran instruïdes sobre les formes correctes de
col·locació i utilització.
El punt d’ancoratge es situarà per sobre de la cintura, el més a prop possible de la vertical que passa pel
centre de gravetat de l’usuari. Quan això no sigui possible per les condicions de treball, es podria situar el
punt d’ancoratge per sota, procurant sempre que la distància entre aquest i la cintura, es redueixi al mínim
possible.
Abans de la seva utilització es revisarà, almenys visualment, els constituents del cinturó, sobretot l’element
d’amarrar, que estarà exempt de nusos o defectes que minvin les seves característiques.
Segons les prestacions exigides els cinturons a utilitzar en obra seran:

 Classe A: Pertanyen a aquesta classe els “cinturons de subjecció”. És utilitzat per a sostenir a
l’usuari a un punt d’ancoratge, anul·lant la possibilitat de caiguda lliure. Està constituït almenys
per una faixa i un o més elements per amarrar-lo. L’element per amarrar estarà sempre tibant
amb la finalitat d’impedir la caiguda lliure. És aconsellable l’ús d’un sistema de regulació de
l’element per amarrar. Dins d’aquesta classe existeixen:
 Tipus I: Proveït d’una única zona de connexió. S’utilitzarà en treballs en els quals no sigui
necessària la llibertat de moviments o en desplaçaments de l’usuari en els quals s’utilitzi un
sistema de punt d’ancoratge mòbil, com en els treballs sobre cobertes, escales, etc.
 Tipus II: Proveït de dues zones de connexió. S’utilitzarà en treballs en els quals sigui
possible fixar el cinturó, abraçant l’element d’amarrar a un pal, estructura, etc., com en
treballs sobre línies aèries o telefòniques.
 Classe C: Pertanyen a aquesta classe els “cinturons de caiguda”. És utilitzat per a frenar i detenir
la caiguda lliure d’un individu. De tal forma que al final de la caiguda, gran part de l’energia
generada sigui xuclada pels elements integrants del cinturó, mantenint els esforços transmesos a
la persona per sota d’un valor prefixat. Està constituït essencialment per un arnès amb o sense
faixa i un element d’agarrar, que pot estar proveït d’un esmorteïdor de caiguda. Dins d’aquesta
classe existeixen:


Tipus 1: Constituït per un arnès toràcic amb o sense faixa i un element per amarrar.
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 SI: Calçat proveït de puntera de seguretat per a la protecció dels dits contra els riscos de
caigudes d’objectes, cops o aixafades.
 P: Calçat proveït de plantilla o sola de seguretat per a la protecció de la planta dels peus contra
burxades.
 SIP=S3: Calçat de seguretat contra els riscos coberts pels de les classes I i II.
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Tipus 1A: Igual al tipus I amb esmorteïdor de caiguda.
Tipus 2: Constituït per un arnès extensiu al tronc i cames, amb o sense faixa i un element per
amarrar.
Tipus 2A: Igual al tipus 2 amb esmorteïdor de caiguda.
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7.10.2.4 Proteccions col·lectives.

-83

Tots els cinturons de seguretat, independentment de la seva classe i tipus, presentaran una etiqueta o
similar, en la qual indiqui: classe i tipus de cinturó, longitud màxima de l’element d’amarrar i any de
fabricació.

Els mitjans de protecció col·lectiva descrits en la memòria compliran les següents prescripcions:
- Topalls de desplaçament de vehicles.
Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats al
mateix, o d’una altra forma eficaç.

PT

- Llums portàtils.
Cal utilitzar únicament llums portàtils de seguretat homologats per l’empresa.
Es prohibit l’ús de casquets solts o metàl·lics.
Efectuar les preses de corrent des d’un quadre de distribució dotat de disjuntor diferencial d’alta sensibilitat
o corrent de 24 volts.
Estan prohibides les derivacions o entroncaments provisionals.

Excés de càrrega. Mai s’ha de sobrepassar la càrrega màxima d’utilització permesa.
Deformació de ganxo. No s’ha d’usar ganxos vells, ni redreçats.
Fallades de material en el ganxo.
Desenganxat de la càrrega per manca de pestell.

CA

1.
2.
3.
4.

- Cables.
Existeixen molts tipus de cables, segons la disposició de filferros i cordons, de la forma del cargolat, etc.
Cada tipus de cable està pensat per a una utilització concreta, usar-lo d’altra forma pot produir accidents,
per tant s’ha de:

-

Elegir el cable adequat.
Revisar el cable amb una determinada freqüència.
Realitzar el manteniment correcte.

a.- Un cable està ben elegit si té la composició adequada i la capacitat de càrrega necessària per a
l’operació a realitzar, i ha d’estar mancat de defectes apreciables.
b.- Per tot això és absolutament necessari revisar els cables amb molta freqüència, atenent especialment a:

-

Filferros trencats.
Filferros desgastats.
Filferros rovellats.
Deformació.

c.- Per al manteniment dels cables, es destaquen les següents regles:

-

Desenrotllament del cable. Si el cable ve en rotllos, el correcte és fer rodar el rotllo. Si ve en
rodet es col·locarà aquest de forma que pugui girar sobre el seu eix.
Tallat de cables. El mètode més pràctic per escurçar un cable és utilitzar el bufador, o una
cisalla.
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- Ganxos.
Els accidents deguts a fallades de ganxos poden ocórrer per quatre causes fonamentals:
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-

Greixatge de cables. Cal greixar els cables, ja que el greix redueix el desgast i protegeix al cable
de la corrosió.
Emmagatzematge de cables. Ha d’ésser en llocs secs i ben ventilats, els cables no s’han de
recolzar en el sòl.

80

-
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- Eslingues.
Es complirà amb el Procediment de SGG – l’Arboç 009 sobre accesoris d’elevació i totes les
eslingues estaran identificades, marca CE + carrega màxima admissible.

-83

Les eslingues i estrops són elements fonamentals en el moviment de càrregues, el seu ús és tan freqüent
en les obres que sovint produeixen accidents a causa del trencament d’aquests elements o al desenganxant
de la càrrega.
En general els accidents poden ésser ocasionats per:
1. Deficiències en l’execució de les eslingues.
Les gasses de les eslingues poden estar realitzades de tres maneres:

Gasses tancades amb costures. Tenen bona resistència.
Gasses tancades amb gallets. Són les més usades per la senzillesa en la seva utilització. El
nombre de gallets i la separació entre ells depèn del diàmetre del cable que es vagi a
utilitzar.
Gasses amb casquets premsats. Es realitza el tancament absolut dels dos brancals mitjançant
casquet metàl·lic.

PT

-

-

2. Elecció de les eslingues.

-

Capacitat de càrrega suficient. La càrrega màxima depèn fonamentalment de l’angle format pels
brancals. Quan major sigui l’angle, més petita és la capacitat de càrrega de l’eslinga. Mai s’ha
de fer treballar una eslinga amb un angle superior a 90º.
Composició del cable de l’eslinga. Cal emparar-se sempre cables molt flexibles, per això es
desestimen els d’ànima metàl·lica. No s’ha d’utilitzar rodons de ferralla per a substituir a una
eslinga.

CA

-

3. Utilització d’eslingues.

Per utilitzar correctament les eslingues i estrops (eslinga sens fi), s’ha de tenir en compte els punts
següents:







S’ha de cuitar l’assentament de l’eslinga. És fonamental que l’eslinga quedi ben assentada a la
part baixa del ganxo perquè no llisqui.
Evitar els creuaments de les eslingues. La millor forma d’evitar-ho és reunir els diferents
brancals en un anell central.
Elegir els terminals adequats.
Assegurar la resistència dels punts d’enganxament.
Conservar-les en bon estat. No s’han de deixar a la intempèrie, ni en el sòl.

- Senyalització.
La senyalització s’adaptarà al disposat en el RD 486/1997, de 14 d’abril, en el que s’estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut sobre Senyalització de Seguretat en els Llocs de Treball i RD
485/1987 i RD 1403/1986, de 9 de Maig, pel qual s’aprova la norma sobre senyalització de seguretat en els
centres i locals de treball (B.O.E. 8/7/86). Correcció d’errors (B.O.E. 10/10/87).
7.10.2.5

Compliment pels elements de protecció col·lectiva.

- Instal·lació.
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Per a elegir correctament una eslinga, el cable que la constitueix ha d’acomplir:
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La instal·lació es realitzarà sempre sota el control del Delegat de Prevenció, prèvia comunicació al Tècnic
que subscriu aquest Estudi de Seguretat i Salut, amb una antelació, com a mínim de 48 hores, qui donarà
les directrius oportunes en el cas de no recollir-se en els plànols del Pla, per imperatius de l’execució de
l’obra.
És preceptiu el vist-i-plau per escrit de l’esmenten tècnic.
- Manteniment.
Per al manteniment s’utilitzaran les fulles d’inspeccions, emplenant-se amb la periodicitat, que segons
l’element, s’especifica en l’apartat corresponent al mateix.

-83

- Canvi de posició.
Per a qualsevol canvi de posició d’aquests elements es requereix el vist-i-plau, per escrit, del Tècnic autor
de l’estudi de Seguretat i Salut i també hi estarà present i dirigirà les maniobres el Delegat de Prevenció.
- Retirada definitiva.
Igual que en els casos anteriors és necessària l’autorització per escrit del Tècnic que realitzi el seguiment,
dirigint les operacions el Delegat de Prevenció.

Camió de transport i reg.
Retroexcavadora.
Camió formigonera.
Estenedora de barreges bituminoses.
Compactadores.
Martell picador pneumàtic.
Màquines, eines en general.
Eines manuals.

CA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PT

- Relació de maquinària.

Tota maquinaria autopropulsada disposarà de acústiques i òptiques funcionant amb la marxa enrera i
òptiques en funcionament normal.
- Camió de transport.

-

Tots els camions dedicats al transport de materials per a aquesta obra, estaran en perfecte estat
de manteniment i conservació.
Abans d’iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material, a banda d’haver estat
instal·lat el fre de mà, s’instal·laran topalls d’immobilització de les rodes.
Les maniobres de posició correcta i expedició del camió, seran dirigides per un senyaler.
L’ascens i descens de les caixes dels camions, s’efectuarà mitjançant escaletes metàl·liques,
dotades de ganxos d’immobilització i seguretat.
Les maniobres de càrrega i descàrrega mitjançant plànol inclinat, seran governades des de la
caixa del camió per un mínim de dos operaris, mitjançant soga de descens.
El curull màxim permès per a materials solts no superarà el declivi ideal del 5% i es cobrirà per
una lona.
La càrrega s’instal·larà sobre la caixa de forma uniforme compensant els pesos.
A la quadrilla encarregada de la càrrega i descàrrega dels camions, se li farà lliurament de la
següent normativa de seguretat:

Normes de seguretat per als treballs de càrrega i descàrrega

Novembre 2018

Pàg.-108

de 166

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 28. 11. 2018 amb el número T-83806

7.10.2.6 Normes de seguretat i salut per a maquinària.
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Cal demanar abans de començar la tasca que li donin guants o manyoples de cuir.
Ha d’utilitzar sempre les botes de seguretat, per tal d’evitar entrampaments o cops en els
peus.
No s’ha de gatejar o grimpar a la caixa dels camions, sol·liciti que li lliurin l’escaleta.
Cal afermar bé els peus abans d’intentar realitzar un esforç, evitarà caure o sofrir lumbàlgies
o estirades.
Cal fer cas de les instruccions del cap d’equip, és un expert i evitarà que vostè pugui
lesionar-me.
Si s’ha de guiar càrregues en suspensió, cal fer-ho mitjançant caps de govern lligats a elles.
S’ha d’evitar d’empènyer-les amb les mans.
No saltar al terra des de la caixa si no és per tal d’evitar un risc greu. Es pot fracturar en el
salt els talons i això és una lesió greu.
Als conductors dels camions, abans de traspassar la porta de l’obra, se’ls lliurarà la següent
normativa.

-83

-

6

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

Atenció, penetra vostè en zona de risc, segueixi les instruccions del senyaler.
Si desitja abandonar la cabina del camió utilitzi el casc de seguretat.
Circuli únicament pels llocs assenyalats fins arribar al lloc de càrrega i descàrrega.

- Camió grua.

-

Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista en prevenció de riscos
per maniobres incorrectes.
La persona que comanda la grua en tot moment tindrà a la vista la càrrega suspesa.
Les càrregues en suspensió, per tal d’evitar cops i balancejos es guiaran mitjançant caps de
govern.
Queda prohibit a tota persona romandre a l’entorn del camió grua a distàncies inferiors a 5
metres.
Queda prohibit a tota persona romandre sota les càrregues en suspensió.
A tot el personal encarregat del maneig del camió se li farà lliurament de normativa de
seguretat.

CA

-

- Camió formigonera.

-

El recorregut dels camions formigonera en d’interior de l’obra, s’efectuarà pels camins interiors.
Les rampes d’accés als talls no superaran l’arracada del 20 %, en prevenció de bolcades.
La neteja de la cuba i les canals es realitzarà en els llocs ja destinats a aquesta feina.
La posada en estació i els moviments del camió formigonera durant les operacions d’abocament,
seran dirigides per un senyaler.
Les operacions d’abocament al llarg de talls en el terreny s'efectuaran sense que les rodes dels
camions formigonera sobrepassin la línia traçada a 2 m. de la vora.
Als conductors dels camions formigonera, abans de traspassar la porta de l'obra, se'ls lliurarà la
normativa de seguretat.

- Retroexcavadora.

-

Les retroexcavadores disposaran de llums i botzina de reculada.

Novembre 2018

Pàg.-109

de 166

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 28. 11. 2018 amb el número T-83806

-

PT

Normes de seguretat per als visitants
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Es fitarà tota la zona de treball de la màquina a una distància igual a la de l'abast màxim del braç
excavador, i en tot l’entorn de la màquina. Quedarà prohibit en tota aquesta zona la realització
de treballs o que hi romanin persones.
Es tindrà cura dels camins de circulació interna de l'obra, per tal d’evitar sots i enfangaments
excessius.
Les retroexcavadores que s’hagin de contractar per a aquesta obra compliran tots els requisits
perquè puguin autodesplaçar-se per carretera.
S'instal·larà un senyal de perill sobre un peu dret, com límit de la zona de seguretat de l'abast del
braç de la retro. Aquest senyal s'anirà desplaçant al mateix temps que avanci l'excavació.
Als maquinistes de les retroexcavadores se'ls comunicarà per escrit aquesta normativa de
seguretat, abans de l'inici dels treballs. Del lliurament quedarà constància escrita a disposició de
la Direcció Facultativa.

- Màquina d'apiconar.

El personal que hagi de controlar les petites compactadores se'ls farà lliurament de la següent
normativa preventiva. Del seu rebut se’n certificarà a la Direcció Facultativa.

PT

-
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-

Abans de posar en funcionament el picó cal assegurar-se de que estan muntades totes les tapes i
carcasses protectores.
Cal guiar sempre el picó en avanç frontal. Cal evitar els desplaçaments laterals ja que la
màquina podria perdre el control i produir lesions.
El picó produeix pols ambiental en aparença lleugera. S’ha de regar sempre la zona a aplanar, o
usi una màscara de filtre mecànic recambiable antipols.
El picó produeix soroll. Cal utilitzar sempre cascs o taps antisoroll per evitar perdre agudesa
d'oïda o quedar sord.
No s’ha de deixar el picó a cap operari, per inexpert pot accidentar-se i accidentar als altres.
El picó pot atrapar-li un peu. S’ha d’utilitzar sempre calçat amb la puntera reforçada.
La posició de guia pot fer-li inclinar l'esquena. S’ha d’utilitzar una faixa elàstica i evitarà la
lumbàlgia.
Cal fer servir i seguir les recomanacions que li doni el Vigilant de Seguretat de l'obra.
Les zones en fase de compactació quedaran tancades al pas mitjançant la seva senyalització en
prevenció d'accidents.
El personal que hagi de manejar els picons, coneixerà perfectament el seu maneig i els riscos
professionals propis d'aquesta màquina.

CA

-

- Formigonera elèctrica portàtil.

-

Les formigoneres pasteres no es situaran a distàncies inferiors a 3 m. de la vora d'excavació.
Les formigoneres pasteres no es situaran en d’interior de zones abatudes per càrregues suspeses
del ganxo de la grua.
La zona d'ubicació de la formigonera quedarà senyalitzada mitjançant corda, un senyal de perill
i un rètol amb la llegenda: PROHIBIT UTILITZAR A PERSONES NO AUTORITZADES.
S'establirà un entaulat d’un mínim de 2 m de costat, per a superfície d'estada de l'operador de la
formigonera (l'entaulat s’ha de mantenir net de pasta).
Les formigoneres pasteres tindran protegits mitjançant una carcassa metàl·lica els òrgans de
transmissió (corretges, corona i engranatges), per a evitar entrampaments.
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Normes d'actuació preventiva per als maquinistes de la màquina d'apiconar
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Estaran dotades de fre de basculament del bombo, per a evitar els sobreesforços i riscos per
moviments sense control.
L'alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria a través del quadre auxiliar, en combinació
amb la terra i els disjuntors del quadre general elèctric, per evitar contactes amb l'energia
elèctrica.
Les carcasses i altres parts metàl·liques de les formigoneres elèctriques estaran connectades a
terra.
El personal encarregat del maneig de la formigonera estarà autoritzat per la constructora per
realitzar la seva missió.
Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat.
Les operacions de neteja directa manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica
de la formigonera, per a la previsió del risc elèctric.
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-

Sobre la màquina s'adheriran els següents senyals:

-

-

PT

-

No es permet de romandre sobre de l’estendedora en marxa a cap persona, llevat del seu
conductor, per evitar caigudes. Les maniobres d'aproximació i l’abocament dels productes
asfàltics en la tremuja estaran dirigides per un especialista.
Tots els operaris d'auxili romandran en posició a la cuneta, al davant de la màquina, durant les
operacions d'omplerta de la tremuja, per evitar atrapaments o atropellaments.
Les vores laterals de l’estendedora, en prevenció d’atrapaments, estaran senyalitzades amb
bandes grogues i negres alternatives.
Totes les plataformes destinades per romandre-hi o per al seguiment i ajuda a l'estesa asfàltica,
estaran vorejades de bandes tubulars formades per passamans de 90 cm. d'alçada, barra a mitja
alçada i entornpeu de 15 cm.
No està permès l'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estesa.

CA

-

Perill substàncies calentes.
Rètol: NO TOCAR, ALTES TEMPERATURES.

- Compactadores.
Els conductors dels corrons seran operaris de provada destresa en el maneig d'aquestes màquines en
prevenció dels riscos per imperícia.

-

El personal que hagi de manejar les compactadores, se'ls farà lliurament de la següent normativa
preventiva. Del seu rebut se’n certificarà a la Direcció Facultativa.

Normes d'actuació preventiva per als maquinistes de les compactadores.

-

Abans de posar en funcionament el picó cal assegurar-se de que estan muntades totes les tapes i
carcasses protectores.
Cal vigilar en la conducció: aquesta en una màquina perillosa.
No es permès d’accedir a la compactadora pels corrons. Pot sofrir una caiguda.
Cal guiar sempre la màquina en avanç frontal i evitar els desplaçaments laterals ja que la
màquina podria perdre el control i produir lesions.
No saltar al terra des de la compactadora si no és per tal d’evitar un perill imminent per a la seva
persona.
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PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ
COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

-

Totes les compactadores estaran dotades d’un sistema antibolcada i antiimpactes i aquests romandran en
perfecte estat de manteniment i conservació.
- Martell picador pneumàtic.

-

-

S'acordonarà la zona sota els talls dels martells, en prevenció de mals als treballadors que
poguessin entrar en la zona de risc per caiguda d’objectes.
Cada tall amb martells, estarà treballat per dues quadrilles que s'alternaran cada hora, en
prevenció de lesions per permanència continuada rebent vibracions.
Els treballadors que de forma continuada realitzin els treballs amb el martell pneumàtic, seran
sotmesos a un examen mèdic mensual per a detectar possibles alteracions.
En l'accés a un tall de martells, s'instal·laran sobre peus drets, senyals d'obligació en l’ús de
protecció auditiva, obligació en l’ús d’ulleres antiprojeccions i obligació en l’ús de mascaretes
de respiració.
La circulació de vianants en les proximitats del tall dels martells, es canalitzarà pel lloc més
allunyat possible que permeti el traçat en la zona on s'actua.
Abans de l'inici del treball s'inspeccionarà el terreny circumdant per detectar la possibilitat de
despreniments de terra i roca per la vibració transmesa a l'entorn.
En aquesta obra, als operaris encarregats de manejar els martells pneumàtics, se'ls farà
lliurament de la següent normativa preventiva. Del seu rebut se’n certificarà a la Direcció
Facultativa.
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-

La compactadora produeix soroll. Cal utilitzar sempre cascs o taps antisoroll per evitar perdre
agudesa d'oïda o quedar sord.
No s’ha de deixar les màquines de compactació a cap operari, per inexpert pot accidentar-se i
accidentar als altres.
La compactadora pot atrapar-li un peu. S’ha d’utilitzar sempre calçat amb la puntera reforçada.
La posició de guia pot fer-li inclinar l'esquena. S’ha d’utilitzar una faixa elàstica i evitarà la
lumbàlgia.
Cal fer servir i seguir les recomanacions que li doni el Vigilant de Seguretat de l'obra.
Les zones en fase de compactació quedaran tancades al pas mitjançant la seva senyalització en
prevenció d'accidents.
No s’ha de treballar amb la màquina en situació d'avaria o semiaveria.
Per evitar lesions durant les operacions de manteniment cal posar el fre de mà. La màquina ha
d'estar bloquejada, el motor ha d'estar parat i no ha d’haver-hi la clau del contacte posada.
No s’ha de guardar combustible sobre la màquina en prevenció de risc d'incendi.
No s’ha de mantenir aixecada la tapa del radiador en calent. Els gasos que desprèn d’una forma
incontrolada poden provocar cremades greus.
Cal fer servir els guants sempre que per algun motiu s’hagi de tocar el líquid anticorrosiu.
No s’ha d’alliberar els frens de la màquina sense haver instal·lat els topalls per a la
immobilització de vehicles.
Cal comprovar abans de començar els treballs, mitjançant maniobres lentes, que els
comandaments responen correctament.
El personal que hagi de manejar les compactadores, caldrà que conegui perfectament el seu
maneig i els riscos professionals propis d'aquesta màquina.
Cal utilitzar els mitjans de protecció personal que li indiqui el Tècnic en seguretat.
No s’ha d’abandonar mai la màquina amb el motor engegat.

CA

-
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Mesures de seguretat per als operaris de martells pneumàtics.

80



El treball que va a realitzar pot desprendre partícules que danyin el seu cos pels seus caires
tallants i la gran velocitat en la projecció. Cal evitar les possibles lesions utilitzant les següents
peces de protecció personal:
- Roba de treball tancada.
- Ulleres antiprojeccions.
- Mandil, manegots i polaines de cuir.
Igualment el treball a realitzar transmet vibracions al seu organisme. Cal protegir-se de
possibles lesions internes utilitzant:
-

-83



Faixa elàstica de protecció de cintura i ajustar-la fermament.
Canalleres ben ajustades.

Per evitar les lesions en els peus s’ha d’utilitzar botes de seguretat.



Cal considerar que el polsim que es desprèn, especialment el més invisible pot danyar
seriosament els pulmons, per evitar-lo, cal utilitzar una màscara amb filtre mecànic recanviable.



Si el martell està proveït de culata de recolzament en el sòl, eviti donar-se suport, amb la
forcadura de les cames, sobre ella. Cal impedir de rebre més vibracions de les inevitables.



No s’ha de deixar el martell clavat en el sòl, paret o roca.



Abans d’utilitzar el martell, cal vigilar que el punter estigui perfectament amarrat.



Cal observar el punter, en el cas de veure’l deteriorat o gastat, ha de demanar que l'hi canviïn.



No es pot abandonar mai el martell connectat al circuit de pressió.



No ha de deixar el martell a companys inexperts.



Cal comprovar les connexions de les mànegues que han d’estar en perfecte estat.



S’ha d’evitar el treballar enfilat sobre murs, pilars i ressalts, cal demanar el muntatge de
plataformes d'ajuda.



El personal d'aquesta obra que hagi de manejar els martells pneumàtics serà especialista en
aquestes màquines.



Els martells pneumàtics no han d’ésser usats pel personal no autoritzat en previsió de riscos per
imperícia.



Es prohibeix expressament usar el martell pneumàtic en les excavacions amb presència de línies
elèctriques enterrades en el moment en el qual sigui trobada la banda o senyalització d'avís.



No ha de deixar abandonats els martells pneumàtics clavats en els paraments que trenquen, en
previsió de desploms incontrolats.



No ha d’aproximar el compressor a distàncies inferiors a 15 m. del lloc del maneig dels martells
per evitar la conjunció del soroll ambiental produït.

CA

PT



- Màquines eines en general.



Les màquines eines elèctriques a utilitzar en aquesta obra, estaran protegides elèctricament
mitjançant doble aïllament.



Els motors elèctrics de les màquines eines estaran protegits per la carcassa i resguards propis de
cada aparell, per evitar els riscos d’atrapaments, o de contacte amb l'energia elèctrica.
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Les transmissions motrius per corretges, estaran sempre protegides mitjançant bastidor que
suporti una malla metàl·lica, disposada de tal forma, que permetent l'observació de la correcta
transmissió motriu, impedeixi l’atrapament dels operaris o dels objectes.



Es prohibeix realitzar reparacions o manipulacions en la maquinària accionada per
transmissions a corretges en marxa. Les reparacions, ajustaments, etc., es realitzaran amb el
motor parat.



El muntatge i ajustament de transmissions per corretges es realitzarà mitjançant els
muntacorretges, mai amb tornavisos, mans, etc., per evitar el risc d’ atrapament.



Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament, estaran protegides
mitjançant un bastidor suport d’un tancament a base de malla metàl·lica, que permetent
l'observació del bon funcionament de la transmissió, impedeixi l’atrapament de persones o
objectes.



Les màquines en situació d'avaria o semiaveria, es paralitzaran immediatament quedant
senyalitzades mitjançant un senyal de perill amb la llegenda: NO CONNECTAR, EQUIP
AVARIAT.



Les màquines eines amb capacitat de tall, tindran el disc protegit mitjançant una carcassa
antiprojeccions.



Les màquines eines no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble aïllament,
tindran les seves carcasses de protecció de motors elèctrics, etc., connectades a la xarxa de terres
en combinació amb els disjuntors diferencials del quadre elèctric general de l'obra.



Les màquines eines a utilitzar en llocs en els quals existeixen productes inflamables estaran
protegides mitjançant carcasses antideflagrants.



En ambients humits l'alimentació per a les màquines eines no protegides amb doble aïllament,
es realitzarà mitjançant connexió a transformadors a 24 volts.



En prevenció dels riscos per inhalació de pols ambiental, les màquines eina amb producció de
pols s’utilitzaran en via humida, per a eliminar la formació d'atmosferes nocives.



Les eines accionades mitjançant compressor s’utilitzaran a una distància mínima del mateix de
10 m., per evitar el risc d’un nivell acústic elevat.



Les eines a utilitzar en aquesta obra, accionades mitjançant compressor estaran dotades de
camises insonoritzades, per a disminuir el nivell acústic.



Queda prohibit l’ús de màquines eines al personal no autoritzat.



No s’ha de deixar les eines elèctriques de tall abandonades en el sòl, per evitar accidents.



Les connexions elèctriques de totes les màquines eines a utilitzar en aquesta obra mitjançant
regle, estaran sempre protegides amb la seva corresponent carcassa anticontactes elèctrics.



Les mànegues de pressió per a condicionament de màquines eines, s'instal·laran de forma aèria.
Es senyalitzarà mitjançant corda els llocs d'encreuament aeri de les vies de circulació interna,
per a prevenir els riscos d'ensopegades.



Els tambors d’enrrotllament dels cables de la petita maquinària, estaran protegits mitjançant un
bastidor suport d’una malla metàl·lica, disposada de tal forma, que permetent la visió de la
correcta disposició de les espires, impedeixi l’atrapament de les persones o coses.

- Eines manuals.



Les eines manuals s’utilitzaran per a aquelles tasques per a les quals han estat concebudes.
Novembre 2018

Pàg.-114

de 166

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 28. 11. 2018 amb el número T-83806

CA

PT

-83

80



PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ
COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

6

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

Abans del seu ús es revisaran, rebutjant-se aquelles que no es trobin en bon estat de conservació.



Es mantindran netes d'olis, grasses i altres substàncies lliscants.



Per evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en portaeines o prestatges adequats.



Durant el seu ús s'evitarà el seu dipòsit arbitrari pel terra.



Els treballadors rebran instruccions concretes sobre l’ús correcte de les eines que hagin
d’utilitzar.

80



-83

Les Normes de Seguretat citades respecte al bon funcionament, estat, manteniment i disposició de
tots els seus elements de seguretat de la maquinària o màquines-eines, són d'obligat compliment per
a l'autorització de l’ús d'aquestes.
L'autorització amb la qual es permet a una certa persona el maneig d’una determinada maquinària i
se li prohibeix la resta de la maquinària que no s'esmenta, les realitza l’empresa mitjançant un
document tipus d'autorització d’ús que s'adjunta.

PT

Igual que per realitzar les maniobres sense riscos per als treballadors, evitant en un major nombre
possible els accidents en les maniobres, es nomena un coordinador mitjançant l'acta tipus per al
nomenament de coordinador de maniobres que adjuntem.
7.10.2.7 Normes de comportament per oficis o activitats.

CA

1. Conductor de camió.
2. Operador martell pneumàtic.
3. Paleta.
4. Conductor de camió formigonera.
5. Operador retroexcavadora.
6. Operador fresadora/recicladora.
7. Operador màquina d’escombrar.
8. Operadors de regs asfàltics conductor/regador.
9. Operador d’estendedora de productes bituminosos.
10. Operador corró vibrant autopropulsat.
11. Operador de compactadora de pneumàtics.
12. Reglista.
13. Oficials i peons d’aglomerat.
14. Senyaler de trànsit.
- Conductor de camió.

-

Coneixerà i complirà el Procediment SP 036 Plan de Circulación de SGG – l’Arboç
Si no ha manejat abans un vehicle de la mateixa marca i model, sol·licitar la instrucció
adequada.
Abans de pujar-se a la cabina per arrencar, inspeccionar al voltant i sota del vehicle, per si hi
hagués alguna anomalia.
Fer sonar el clàxon immediatament abans de començar la marxa.
Comprovar els frens després d’un rentat o d'haver travessat zones amb aigua.
No circular per la vora d’excavacions o talussos.
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- Operador martell pneumàtic.

-

PT

-

Si es produeix pols sol·licitar una careta.
Comprovar que la connexió mànega-martell, entroncaments de mànegues i altres circuits a
pressió, estiguin en perfectes condicions.
Es prohibeix utilitzar fons de barrina per iniciar una nova perforació.
Per a embrocar, l’operari que subjecta la punta de la barrina, ho farà ajudant-se amb algun estri.
No s’ha de subjectar la barrina amb la mà, sobretot si no es duen els guants posats.
El martell no ha de suportar el pes del seu cos.
En els passos de vehicles protegir les mànegues.
En aquells treballs continuats en els quals hagi diversos martells pròxims treballant es fa
necessari l’ús de protectors acústics.
S’ha d’usar botes amb puntera metàl·lica, cinturó antivibració, canalleres i guants de cuir.
Cal emprar-se ulleres antipartícules en treballs que la projecció de partícules en els ulls és
evident.
S’ha de tenir especial cura en què les connexions que es fan en la mànega no es puguin desfer.
No s’ha de deixar mai el martell clavat en el sòl, sinó simplement sobre ell.

CA

-

- Paleta.

-

No utilitzar elements estranys (bidons, revoltó, etc.) per a plataformes de treball o per a la
confecció de bastides.
Al confeccionar proteccions o plataformes de treball de fusta, elegir sempre la millor entre les
disponibles.
Vigilar de no sobrecarregar les plataformes sobre les quals es treballa.
Utilitzar cinturó de seguretat quan el treball es realitzi en altura.
Al treballar en bastides, amarrar el cinturó de seguretat a la corda auxiliar.
Les màquines elèctriques es connecten al quadre amb un terminal clavilla-mascle. Prohibit
endollar els cables pelats.
Si s’utilitzen perllongats per a portàtils, es connectaran sempre del quadre, no de l’endoll
intermedi.
No fer apilaments ni concentrar càrregues en les vores de l’estructura.
Mai llençar res a l’exterior.

- Conductor de camió formigonera.

-

Coneixerà i complirà el Procediment SP 036 Plan de Circulación de SGG – l’Arboç
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No circular mai en punt mort.
No circular massa pròxim al vehicle que li precedeixi.
Mai transportar passatgers fora de la cabina.
Baixar el basculant immediatament després d’efectuar la descàrrega, evitant circular amb ell
aixecat.
Si s’ha d’inflar un pneumàtic, situar-se en un costat, fora de la possible trajectòria de l’arc si
sortís acomiadat.
No realitzar revisions o reparacions amb el basculant sense haver-lo calçat prèviament.
Realitzar totes les operacions que pertoquin, reflectides en la Norma de Manteniment.
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Efectuar les revisions i reparacions indicades en les normes de Manteniment.
Abans d’emprendre la marxa, comprovar que la canal estigui recollida.
Respectar escrupolosament les normes establertes en l’obra quant a circulació, senyalització i
estacionament.
No circular a la vora de rases o talussos per evitar esfondraments o bolcades.
Després de circular per llocs entollats comprovar el bon funcionaments dels frens.
Abans de baixar-se del vehicle, deixar-lo frenat i amb una marxa engranada quan pari el motor.
Abans de situar el camió, el conductor s’assegurarà que els topalls per a les rodes estan
correctament col·locats.
Els operaris que manegin el formigó, a més de la roba normal de treball, usaran botes, guants i
ulleres antipartícules.
Durant l’operació de llevar i posar les canals, no hi haurà persones en el ràdio d’aquestes canals.
No es circularà amb les canals col·locades.
Les canals estaran dotades d’uns sistemes de subjecció.

PT
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-

-

Coneixerà i complirà el Procediment SP 013 Retroexcavadora de SGG – l’Arboç
Si es tracta d’una màquina i tipus que prèviament no ha manejat, sol·licitar les instruccions
pertinents.
Realitzarà les operacions previstes en la Norma de manteniment que li incumbeixin.
Abans de pujar a la cabina, inspeccionar al voltant i sota la màquina per a adonar-se de la
possible existència d’algun obstacle.
No dur fang o grassa en les sabates al pujar a la màquina, per evitar que els peus puguin relliscar
en els pedals.
No realitzar treballs en la proximitat de línies elèctriques aèries.
En cas de contacte accidental amb línia elèctrica, romandre en la cabina fins que la xarxa sigui
desconnectada o es desfaci el contacte. Si fos imprescindible baixar de la màquina, fer-ho d’un
salt.
Circuli sempre amb el cassó en posició de trasllat i, si el desplaçament és llarg, amb els puntals
col·locats.
Al circular per les zones cobertes d’aigua, prendre les mesures necessàries per evitar caure en un
desnivell.
A l’abandonar el lloc de comandament, baixar prèviament el cassó fins el sòl i frenar la
màquina.

CA

-

- Operador fresadora/recicladora.

-



Coneixerà i complirà el Procediment SP 036 Plan de Circulación de SGG – l’Arboç
Els conductors de les fresadores/recicladores seran operaris de provada destresa en el maneig
d’aquestes màquines, en prevenció dels riscos per imperícia.
Als conductors de les fresadores/recicladores, se’ls farà lliurament de la següent normativa
preventiva. Del seu rebut se’n certificarà a la Direcció Facultativa.
Només es permet el maneig d’aquesta màquina a persones majors de 18 anys, responsables i
amb experiència.
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No dur peces del vestit soltes o joies que puguin enganxar-se en els comandaments o altres parts
de la màquina.



No dipositar cap estri sobre el lloc de comandament del maquinista i de les escales d’accés,
immobilitzar adequadament tots els elements solts.



Els esglaons, les baranes i el lloc de comandament del maquinista no ha d’estar tacat de greix o
d’oli.



Abans d’un desplaçament per carretera cal assegurar-se que la màquina compte amb llums,
banderoles de senyalització i altres indicadors de perill.



La màquina sempre s’ha de moure pel seu sistema de translació.



Les reparacions i el manteniment de la màquina s’ha de fer quan el sistema de translació estigui
parat.



Abans de realitzar qualsevol treball de reparació o de manteniment cal treure la pressió a les
mànegues i canonades hidràuliques.



El manteniment i les reparacions les ha de realitzar el personal especialitzat.



Les persones alienes a la màquina no s’hi han d’apropar.



Si la màquina a l’ésser estacionada pot obstaculitzar el trànsit, s’ha de senyalitzar utilitzant
barreres, senyals, llums d’avís, etc.



No pujar ni baixar de la màquina en moviment.



Per a pujar o baixar de la màquina cal utilitzar les dues mans i no dur eines o altres objectes.

- Operador de la màquina d’escombrar.

-

Coneixerà i complirà el Procediment SP 036 Plan de Circulación de SGG – l’Arboç
No treballar en arracades excessives.
Utilitzar els esglaons antilliscants, els passamans i els graons per a pujar i baixar de la màquina
d’escombrar.
Mantenir nets els esglaons antilliscants.
La distància mínima de seguretat quan la màquina està treballant és de tres metres al seu voltant.
No abandonar mai el lloc de conducció amb el motor en marxa.
El líquid hidràulic, els tubs i ràcords poden escalfar-se quan la màquina està engegada.

CA

-

- Operadors de regs asfàltics.

-

Coneixerà i complirà el Procediment SP 036 Plan de Circulación de SGG – l’Arboç
El camió cisterna ha de complir la normativa ADR en tots els seus termes.
Queda prohibit el transport de viatgers.
Disposarà de farmaciola de primers auxilis amb flascó per a rentar els ulls.
Disposarà del preceptiu extintor carregat, timbrat i actualitzat.
Ha de realitzar les accions oportunes perquè el vehicle estigui en les condicions degudes de
manipulació i estiba durant la càrrega.
Ha de complir la normativa sobre càrrega i descàrrega.
Dins de la cabina ha de dur, en lloc accessible i en perfecte estat de conservació, l’equip de
protecció individual corresponent.
No conduir mai sota els efectes de cansament o fatiga.
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- Regador.

-

-

PT

-

Coneixerà i complirà el Procediment SP 036 Plan de Circulación de SGG – l’Arboç
Posar especial cura quan s’ha de netejar els polveritzadors embussats de la rampa per evitar
esquitxades.
Per a netejar els polveritzadors el vehicle ha d’estar parat i ben frenat.
Quan el reg s’efectuï des de la rampa cal situar-se en un lloc des d’on el conductor el pugui
veure i no pugui ser atrapat pel vehicle o per l’asfalt.
En el ràdio d’acció del vehicle i de la seva llança de reg, queda prohibit que romani cap persona
a excepció del regador.
Cal estar sempre atent als moviments del camió cisterna.
Quan estigui regant amb la llança cal apuntar sempre cap al sòl, mai ho fagi mai cap a munt o en
horitzontal.
Si necessita desembussar el filtre de la llança, cal fer-ho sempre amb cura i gran atenció, no
obrir la clau de la línia abans d’acabar l’operació i al provar apuntar cap al sòl, mai en cap altra
direcció.
La utilització de l’equip de protecció individual és d’ús obligatori, no es pot treballar sense,
encara que resulti incòmode.
No menjar en excés, ni prendre cap medicació sense prescripció facultativa.
Prohibit prendre begudes alcohòliques.

CA
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- Operador estendedora de productes bituminosos.

-

-

No es permet de romandre sobre l’estendedora en marxa a cap altra persona que no sigui el
conductor, per evitar accidents per caiguda.
Les maniobres d’aproximació i abocament de productes asfàltics en la tremuja estarà dirigida
per un especialista, en previsió dels riscos que puguin presentar-se per imperícia.
Tots els operaris d’auxili quedaran en posició a la cuneta per davant de la màquina durant les
operacions d’omplert de la tremuja, en prevenció dels riscos per atrapament i atropellament
durant les maniobres.
Les vores laterals de l’estendedora, en prevenció d’atrapamients, estaran senyalitzades a bandes
grogues i negres alternatives.
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No menjar en excés ni ingerir begudes alcohòliques.
No prendre mai medicaments sense prescripció facultativa, especialment aquells que produeixin
efectes negatius per a una adequada conducció.
Recordar la prohibició de fumar mentre condueix.
Durant la conducció ha d’adoptar una actitud de màxima atenció, anteposant la seguretat a
qualsevol altre tipus d’interès.
Cas de produir-se vessada cal obturar la fuita, sempre que li sigui possible i no comporti risc.
Accedir al camió cisterna pel lloc adequat, de forma frontal i agafant-se amb les dues mans.
No saltar mai directament al sòl, si no és el cas d’un perill imminent per a vostè.
No permetre que persones no autoritzades accedeixin a la cabina i molt menys que puguin
arribar a conduir el camió durant el reg.
En cas d’ésser necessari l’estacionament en l’obra, caldrà fer-ho en una zona apartada on s’eviti
una possible col·lisió amb altre vehicle o màquina.
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Totes les plataformes d’estada o per a seguiment i ajuda de l’estesa estaran vorejades de baranes
tubulars en prevenció de possibles caigudes, formades per passamans de 90 cm. d’altura, barra a
mitja alçada i entornpeu de 15 cm.
No està permès l’accés d’operaris a la regla vibrant durant les operacions d’estesa en prevenció
d’accidents.
Cal fer ús de la roba de treball adequada a l’època de l’any per evitar elevades o baixes
temperatures.
En èpoques d’elevades temperatures, ingerir begudes adequades (aigua sense gas, te fred amb
llimona o llimonada, no menjar en excés i amb l’addició necessària de sal.
L’ascens i descens de la màquina es realitzarà pels esglaons i agafadors disposats per a tal
funció, i sempre de forma frontal i agafant-se amb les dues mans.
Es recomana l’existència d’un extintor de pols polivalent en la cabina de la màquina, degut
sobretot al freqüent escalfament de les regles de l’estenedora mitjançant gas butà.
Els reglistes caminaran per l’exterior de la zona acabada d’asfaltar, sempre que puguin, i se’ls
facilitarà un calçat adequat per a altes temperatures.
En l’ús de substàncies o preparats perillosos, s’actuarà segons l’establer en la fitxa de seguretat
del producte.
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Coneixerà i complirà el Procediment SP 036 Plan de Circulación de SGG – l’Arboç
Els conductors dels corrons vibrants seran operaris de provada destresa en el maneig d’aquestes
màquines, en prevenció dels riscos per imperícia.
Als conductors dels corrons vibrants, se’ls farà lliurament de la següent normativa preventiva.
Del seu rebut se’n certificarà a la Direcció Facultativa.

CA

-



No treballar mai en pendents excessives.



Utilitzar els esglaons antilliscants, els passamans i els graons per a pujar i baixar de la màquina
d’escombrar.



Mantenir nets els esglaons antilliscants.



La distància mínima de seguretat quan la màquina està treballant és de tres metres al seu voltant.



No abandonar mai el lloc de conducció amb el motor en marxa.



Cal fer ús de la roba de treball adequada a l’època de l’any per a evitar elevades o baixes
temperatures.



En èpoques d’elevades temperatures, ingerir begudes adequades (aigua sense gas, te fred amb
llimona o llimonada, no menjar en excés i amb l’addició necessària de sal.



Per a evitar col·lisions per l’escalfament del sistema de frens complir amb el Pla de Revisions
Periòdiques establertes.



És totalment prohibit el maneig de la màquina per personal no especialitzat.



Tenir especial cura amb els angles morts de la màquina en previsió de riscos d’atropellament i/o
col·lisió.



Revisar periòdicament el sistema d’indicació de marxa endarrere (sonor i/o lluminós).

- Operador de compactadora de pneumàtics.
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No treballar mai en pendents excessives.



Utilitzar els esglaons antilliscants, els passamans i els graons per a pujar i baixar de la màquina
d’escombrar.



Mantenir nets els esglaons antilliscants.



La distància mínima de seguretat quan la màquina està treballant és de tres metres al seu voltant.



No abandonar mai el lloc de conducció amb el motor en marxa.



Cal fer ús de la roba de treball adequada a l’època de l’any per a evitar elevades o baixes
temperatures.



En èpoques d’elevades temperatures, ingerir begudes adequades (aigua sense gas, te fred amb
llimona o llimonada, no menjar en excés i amb l’addició necessaria de sal.



Per a evitar col·lisions per l’escalfament del sistema de frens complir amb el Pla de Revisions
Periòdiques establertes.



És totalment prohibit el maneig de la màquina per personal no especialitzat.



Tenir especial cura amb els angles morts de la màquina en previsió de riscos d’atropellament i/o
col·lisió.



Revisar periòdicament el sistema d’indicació de marxa endarrere (sonor i/o lluminós).

CA
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- Reglista.

-

-

Es mantindrà l’ordre i neteja de l’obra durant la seva execució, en previsió de riscos de caiguda
al mateix nivell.
Tots els operaris auxiliars quedaran en posició a la cuneta per darrere de la màquina durant les
operacions d’omplert de la tremuja de l’estendedora, en prevenció dels riscos per atrapaments i
atropellament durant les maniobres.
Queda del tot prohibit, l’accés d’operaris a la regla vibrant durant les operacions d’estesa en
prevenció d’accidents.
Els reglistes caminaran per l’exterior de la zona acabada d’asfaltar, sempre que puguin, i se’ls
facilitarà un calçat adequat per a altes temperatures.
No menjar en excés (sobretot en èpoques d’excessiva calor), ni ingerir begudes alcohòliques.
Consum de begudes adequades (aigua sense gas, te fred amb llimona o llimonada en èpoques
d’excessiva calor). Hàbits alimentaris adequats, amb l’aport necessari de sal.
No prendre medicaments sense prescripció facultativa, especialment aquells que produeixin
efectes negatius per a una adequada conducció.
Tant els equips de protecció individual com la roba de treball són d’ús obligatori, no es deixaran
d’utilitzar encara que resultin incòmodes.
Cal estar atent a la senyalització de l’obra, romanent en tot moment dintre de la zona
senyalitzada, en previsió d’accidents i atropellaments.
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Coneixerà i complirà el Procediment SP 036 Plan de Circulación de SGG – l’Arboç
Els conductors de les compactadores de pneumàtics seran operaris de provada destresa en el
maneig d’aquestes màquines, en prevenció dels riscos per imperícia.
Als conductors de les compactadores de pneumàtics, se’ls farà lliurament de la següent
normativa preventiva. Del seu rebut se’n certificarà a la Direcció Facultativa.
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- Oficials i peons d’aglomerat.

-
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Es mantindrà l’ordre i neteja de l’obra durant la seva execució, en previsió de riscos de caiguda
al mateix nivell.
Tots els operaris auxiliars quedaran en posició a la cuneta per darrere de la màquina durant les
operacions d’omplert de la tremuja de l’estendedora, en prevenció dels riscos per atrapament i
atropellament durant les maniobres.
Queda del tot prohibit, l’accés d’operaris a la regla vibrant durant les operacions d’estesa en
prevenció d’accidents.
No menjar en excés (sobretot en èpoques d’excessiva calor), ni ingerir begudes alcohòliques.
Consum de begudes adequades (aigua sense gas, te fred amb llimona o llimonada en èpoques
d’excessiva calor). Hàbits alimentaris adequats, amb l’aport necessari de sal.
No prendre medicaments sense prescripció facultativa, especialment aquells que produeixin
efectes negatius per a una adequada conducció.
Tant els equips de protecció individual com la roba de treball són obligats, no es deixaran
d’utilitzar encara que resultin incòmodes.
Cal estar atent a la senyalització de l’obra, romanent en tot moment dintre de la zona
senyalitzada, en previsió d’accidents i atropellaments.
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Coneixerà i complirà el Procediment SP 036 Plan de Circulación de SGG – l’Arboç
Cal mantindre ordre i neteja a l’obra durant la seva execució, en previsió de riscos de caiguda al
mateix nivell.
No menjar en excés (sobretot en èpoques d’excessiva calor) ni ingerir begudes alcohòliques.
Consum de begudes adequades (aigua sense Gas, te fred amb llimona, o llimonada en èpoques
d’excessiva calor). Hàbits alimentaris adequats, amb l’aport necessari de sal.
No prendre medicaments sense prescripció facultativa, especialment aquells que produeixin
efectes negatius per a una adequada conducció.
Tant els equips de protecció individual com la roba de treball són obligats, no es deixaran
d’utilitzar encara que resultin incòmodes.
Cal estar atent a la senyalització de l’obra, romanent en tot moment dintre de la zona
senyalitzada, en previsió d’accidents i atropellaments.
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- Normes referents al senyaler i personal d’obra.

-

-

-

Tot el personal que realitzi missions de senyalització tindrà la formació adequada, tècnica i en
matèria de prevenció de riscos laborals.
L’encarregat disposarà de les normes de seguretat i gràfics corresponents a les distintes
situacions que puguin presentar-se i romandrà en tot moment amb l’equip de treball.
Tots els operaris que realitzin labors de senyalització, cal que portin en tot moment una armilla
de color clar, groc i proveït de tires de teixit reflectant, de tal manera que puguin ser percebuts a
una major distància i amb claredat, davant qualsevol situació atmosfèrica. Si fos necessari
portaran una bandera vermella per a ressaltar la seva presència i avisar als conductors.
Davant maniobres de reculada, aquesta maniobra serà realitzada per un senyaler que haurà de
disposar d’armilla de tires de teixit reflectant i una bandera vermella per a indicar
anticipadament aquesta maniobra.
El personal que realitzi la col·locació de la senyalització de limitació de zona d’obres, tal com
cons, panells, etc. Ha de procedir de forma que romangui en tot moment en d’interior de la zona
delimitada, al retirar la senyalització es prendrà la mateixa precaució.
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Tarragona, a setembre de 2018.

Assabentats i conformes signat el tècnic facultatiu i/o el promotor:
Coordinador de seguretat i salut laboral

Josep Mi. Arandes i Salvadó.
Enginyer Industrial
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El treballador amb la bandera vermella es col·locarà en el voral adjacent al carril el trànsit el
qual estarà controlat o en el carril tallat al trànsit. En cap circumstància es col·locarà en el carril
obert a la circulació de vehicles. Ha d’ésser clarament visible al trànsit que està controlant des
d’una distància de 150 m, per aquesta raó, ha de romandre sol, no permetrà en cap cas que un
grup de treballadors es congregui al seu voltant.
Per detenir el trànsit, el treballador amb la bandera es plantarà de cara al sentit de la circulació i
estendrà la bandera horitzontalment a través del carril en una posició fixa, de manera que la
superfície sencera de la bandera sigui visible. Per a requerir una major atenció pot aixecar el
braç lliure, amb el palmell de la mà tornada al trànsit portant sempre en l’altra mà el disc de
STOP o PAS PROHIBIT.
Quan es permeti als vehicles reprendre la seva marxa, el treballador es col·locarà paral·lelament
al moviment del trànsit, amb el braç i la bandera mantinguts en posició baixa, indicant el
moviment cap a davant amb el braç lliure, no s’ha d’usar la bandera vermella per a que es
reprengui la circulació, s’utilitzarà el disc blau de pas permès.
Per a disminuir la velocitat dels vehicles farà primer la senyalització de parar i seguidament la
de continuar abans que el vehicle arribi a parar-se.
Quan sigui necessari cridar l’atenció dels conductors per mitjà de la bandera vermella però no es
requereixi una substancial reducció de la velocitat, el treballador amb la bandera es situarà de
cara el trànsit i farà ondar la bandera amb un moviment oscil·latori del braç enfront del cos,
sense que dit braç superi la posició horitzontal.
A la nit s’haurà de col·locar elements lluminosos en cascada.
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7.11.1

ANNEX DE FITXES.

Fitxes de seguretat.
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7.11

80

6

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

CA

PT

SENYALITZACIÓ /DELIMITACIÓ.
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BARANES.

MÀXIM 2,50 m
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ESTIDES DE SEGURETAT.
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1

3
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1 BARANA
2 LLARG
3 SOCOL
4 DIAGONAL
5 PASSADOR
6 PLATAFORMA AMB TRAPA
7 DIAGONAL AMB ABRAÇADERA
8 ESCALA
9 BARANA
10 PLATAFORMA METAL.LICA
11 SUPORT D'INICIACIÓ
12 PLACA

10

11

0,15

ANCHO MÍNIMO 0,60 cm

ALTURA MÍNIMA 0,90 cm

ALTURA MITJA
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ESCALES DE MÀ (TREBALL EN ALÇADA.

PUNTO DE OPERACIÓN

2
3
4

SECCIÓN AA´

LEYENDA
1 PUNTO DE ANCLAJE
2 ELEMENTO DE AMARRE
3 ABSORBEDOR DE ENERGÍA
4 ARNÉS ANTICAÍDAS

Alçada lliure màxima 3,5 m, a més alçada s’ha d’utilitzar línia de vida. Veure Norma NHIST.
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EJEMPLO DE UTILIZACIÓN SISTEMA ANTCAÍDAS EN UNA ESCALERA DE MANO.
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ESLINGUES
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1. Tots els EPI han de disposar del marcat CE.
2. És obligatori l’ús dels EPI que s’especifiquen a cada apartat.
3. És responsabilitat dels treballadors conservar els EPI en bon estat i revisar-los abans del seu ús.
Quan no es trobin en bones condicions han de ser substituïts el més aviat possible.
4. En dies de vent i treballs pròxims a vegetals o elements que puguin lesionar els ulls, cal fer servir
ulleres de protecció.
5. En totes les tasques cal vestir roba d’alta visibilitat i calçat de seguretat.










RELACIÓ D’EPIS PRINCIPALS.








Calçat de seguretat
Ulleres de protección
Guants de cuir
Protectors auditius
Roba d’alta visibilitat
Mascareta antipartícules
Guants de goma
Granota
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CASC DE SEGURETAT NO METÀL.LIC
CIMA

ARNÈS O ARREUS

-83

VISERA

COPA

PT

ALÇADA DEL ARNÈS
75 a 85 mm

ARNÈS O ARREUS

ESPAI
LLIURE > 21 mm

CIMA

2

CASQUET

ARNÈS O ARREUS > 25 mm AMPLE

ALA

1

CASQUET

3

BANDES D'ESMORTIMENT

VISERA

ARNÈS O ARREUS

1

MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENT A GREIXOS, SALS I AIGUA

2

CLASE M AILLANT A 1000 v. CLASE E-AT AILLANT A 25000 v.

3

MATERIAL NO RIGID, HIDRÒFUG, FÀCIL NETEJA I DESINFECCIÓ
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BOTA DE SEGURETAT CLASE III

CANYA CURTA

ZONA D'ASSAIG
D'APLASTAMENT

CONTRAFORT

PT

10 mm

PUNTERA DE SEGURETAT METÀL.LICA
RESISTENT A LA CORROSIÓ

TACÓ AMB CLETES

BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA I A LA HUMITAT

Hs

CLETA DE LA SOLA = 5 mm.

Rs

RESALT DE LA SOLA = 9 mm.

Ht

CLETA DEL TACÓ = 20 mm.

Rt

RESALT DEL TACÓ

CANYA DURESA SHORE A 50-70

= 25 mm.

CONTRAFORT
PUNTERA

Rt
Hs

Ht

Rs

SOLA DURESA SHORE A 35-75

TACÓ
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SENYALITZACIÓ. RISCS. / Senyalització Advertiment

PUNT DE REUNIÓ.
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Fitxes de Seguretat al foc.

TIPUS DE FOCS:



B. LÍQUIDS.
C. GASOS.

-83



A. SÒLIDS.



E. ELECTRICS.
K. GRASES.

PT



D. METALLS.
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Grasas y aceites vegetales y animales



Tipus d’extintor mes indicat per a cada tipus de foc:
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Fitxes d’actuació en cas d’emergència.

1 Trucada

I
TELÈFON 112

Sóc del centre ............................, que és al ........................, del municipi de...................... Tenim un
(INCENDI, EXPLOSIÓ, FUITA DE GAS,.......). L’incident s’ha produït a ............. concretament a
................... d’un edifici .............................
En el centre tenim _____ ocupants. I ______ ocupants hospitalitzats.
Hi ha _______ ferits i estem evacuant el centre.
Sóc en/na _________________ i truco des del telèfon __________

2 Trucada

POLICIA LOCAL 092
Repetir el missatge anterior.
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INCENDI (instal·lacions o edificacions).

Si el foc es petit, primer de tot s’avisarà a un company per tal de que generi l’avís 112 i 092, i es buscarà
a l’altre company per intentar-lo aturar.
Si el foc és sospita gran es generarà l’avís 112 i 092, comunicant al cap d’emergència la necessitat
d’evacuar.
En el cas d’incendi, tota acció individual, sobre tot als primers moments en què es detecti l’incendi, té
conseqüències importants. Per això és important que tothom, especialment el personal de l’establiment i
els responsables del restaurant, disposin d’una adequada informació.
Cal tenir permanentment en bon estat de servei els extintors i tot el material de lluita contra el foc i
correctament senyalitzades les vies d’evacuació.
Es mobilitzarà la totalitat de personal disponible a l’establiment i es procedirà pel personal de seguretat a
l’acotació de la zona afectada per limitar l’accés.
Si el foc es declara a l’interior d’un local després de desallotjar les persones del local i dels adjacents es
tancaran les portes i les finestres i s’allunyaran les matèries combustibles propers al lloc de l'incendi.
S’estendrà l’alarma als bombers si hi existeix el mínim dubte de què no es pugui sufocar immediatament
(emergència tipus general). Quan arribin els bombers s’informarà de la situació i es posarà el personal de
l’equip d’intervenció a les ordres del cap de l’operatiu de bombers.
Es prendrà la decisió sobre l’evacuació o el confinament dels usuaris de l’establiment i sobre el possible
tancament de l’establiment.
Cal tenir cura del fum (per la seva temperatura, opacitat i toxicitat).
Si el foc s’ha detectat a temps, pot ser suficient la utilització de pols seca. Utilitzar aigua si la pols seca no
és suficient.
Una vegada sufocat l’incendi, mantenir una vigilància prudent per si es produís una reactivació.
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ALTRES ACCIDENTS AMBIENTALS.

FITXA. AA-01

-83

En primer lloc avisar i posteriorment mirar d’aturar la causa que l’origina.
En segon lloc intentar limitar la propagació dels efectes de l’accident.
Acordonar d’immediat la zona i avisar a la policia local i als bombers i al 112.
i seguir les seves instruccions
Es valorarà la conveniència de desallotjar a l’establiment.
Si hi ha danys personals, actuar com en el punt anterior.
En cas de produir-se una fuita important de combustible, s’avisarà a la Direcció General de Protecció
Civil (CECAT).
Si hi ha algun mort trucar al jutge de guàrdia, a la guàrdia urbana i als Mossos d’esquadra (112)
Valorar l’abast de la fuita i la seva direcció cap a possibles fonts tèrmiques.
Una vegada controlada la situació, mantenir una vigilància prudent per tal de que no es produíssim més
fuites.
NOTES:

PT

ACCIDENTS I DANYS PERSONALS.

FITXA ACC
01

CA

PROBLEMES ESTRUCTURALS.

FITXA EST
01

En cas de detectar-se algun problema estructural es donarà compte d’immediat al (112 i 092) es
desallotjarà d’immediat l’edifici afectat en totes les seves plantes o, en el seu cas, la zona exterior on
s’hagi produït el problema.
Es marcarà una zona de seguretat no accessible.
Quan arribin els medis externs, se’ls facilitarà informació per què realitzin una valoració dels danys.
En cap cas s’intentaran realitzar actuacions de reparació o correccions estructurals per personal no
especialitzat.
NOTES:
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Transmetre l’emergència a la policia local i al 112 simultàniament donant una informació complerta i
fidedigna de l’abast de l’accident.
Auxiliar als accidentats mentre arriben els serveis Municipals d’urgència.
Avisar en cas de quedar algú atrapat en un vehicle. En aquest cas prendre especials precaucions per
evitar un incendi o explosió del vehicle.
NOTES:
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CONSIDERACIONS FINALS

PRESSUPOST EN SEGURETAT I SALUT LABORAL.

Veure pressupost general:

SEGURETAT .........................................................................................................................................................................

3,264.61 1.88 %

CA

PT

8

Tarragona, a novembre de 2018.

Assabentats i conformes signat el tècnic facultatiu i/o el promotor:
Coordinador de seguretat i salut laboral

Josep Mi. Arandes i Salvadó.
Enginyer Industrial
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Amb aquest estudi de seguretat i salut (memòria, plànols, estat d’amidaments, pressupost i plec de
condicions) es donen les directrius principal per garantir la seguretat i salut a l’obra en la fase d’execució.

80

6

PLÀNOLS.
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ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ.

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra, a fi i efecte de minimitzar la producció de
residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar

-83

tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.
En compliment del Real Decret 105/2008, es tindran en consideració els següents aspectes dels volums
generats durant el procés constructiu.

A més de les definicions que conté l'article 3 de la Llei 10/1998, de 21 d'abril de residus. A tal efecte

PT

s’avaluen els següents paràmetres.

L’estudi tindrà en compte els següents punts:
1. Normativa.

2. Mesures de minimització i prevenció de residus
3. Estimació de la generació de residus en tones,m3 i per fases d’obra

CA

5. Plec de Prescripcions Tècniques
6. Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió dels residus

7. Pressupost / Cost de la gestió de residus.

Tal i com es detalla en els següents apartats.

7.2.1

Marc legislatiu

A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació:
− Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de
construcció i enderroc.
− Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco eficiència
en els edificis.
− Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut
aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.)
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− Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació

80

de residus i la llista europea de residus.

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

Residus Tòxics i Perillosos.

-83

− Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica de

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

PT

− Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006.
− Ley 10/98, de 21 de abril, de residus.

7.2.2

Mesures de minimització i prevenció.

S’identificaran totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte per tal de

CA

producció.

En la següent taula, s’indiquen les accions de minimització i prevenció, o d’altres que poden ajudar a una
millor gestió dels residus:
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1
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE
PRÀCTICA

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

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

3

NO PROCEDIX

-83

2

NOTA:

SI

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

SI

tant, la quantitat de material a emprar?
4

S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?

5

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra

NO PROCEDIX

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus,

SI

PT

cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.
S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per

SI

evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions?
7

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

SI

minimitzar els retalls?
8

S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?

CA

(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials
que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment
desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la
seva vida útil). Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen
plantes recicladores d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material
plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst que aquests materials es
puguin separar amb facilitat.

NO PROCEDIX

- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
- solucions de parquet flotant front l’encolat
- solucions de façanes industrialitzades
- solucions d’estructures industrialitzades
- solucions de paviments continus
9

Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global,

NO

s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?
10

Altres pràctiques

-
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Estimació de la generació de residus en tones,m3 i per fases d’obra

7.2.3

80

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es
preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió.
− Els residus es quantifiquen per tipologies i fases d’obra.
− Els residus s’estimen en tones i en metres cúbics.

7.2.3.1

Classificació de residus.

-83

− Els residus es codifiquen segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)

Els residus previstos en l’obra són els següents:

PT

TAULA QUANTIFICACIÓ

MATERIALS

TIPOLOGIA

Inert / No especial /
Especial,

VOLUM

VOLUM

REAL

APARENT

3
2
m .r/m .c

m3.r/m2 .c

Kg.r/m2.c

0,0006

0,001

6,00

PES

170904 (residus barrejats de construcció i

d’enderroc diferents dels especificats en els

No especials

A efectes de gestió, els residus objecte d'aquest annex es classifiquen en:
- D'excavació: terres, pedres o altres materials que s'originen de l'activitat d'excavació en el sòl.
- De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s'originen en l'activitat de construcció.
- Residus especials.
Segons aquesta classificació analitzarem els residus que es poden generar durant el procés constructiu.
7.2.3.2

Evacuació de volums durant la construcció.

Es quantifiquen amb els amidaments reals o previstos extrets de la tipologia d’obra:
VOLUM DE RESIDUS DURANT LA CONSTRUCCIÓ:
N
DESCRIPCIÓ.
1
General
TOTAL APROXIMAT:

Novembre 2018
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Evacuació de volums per enderroc.

80

Es tracta de la demolició de diferents elements:

7.2.3.4

Residus especials.

-83

VOLUM DE RESIDUS PER ENDERROC (m3):
N
DESCRIPCIÓ.
1
Cel ras
2
Paret
TOTAL APROXIMAT:

3

(m )
10.00
1.12
11.12

No es preveuen residus especials. Ja que les gasos frigorífics es recuperen.
PES DELS RESIDUS.

Valors aproximats:

PT

7.2.3.5

PES DELS RESIDUS APROXIMAT (T):
3

3

(m )
6
11.12
0
17.12

(T)
12
12
0

(T/m )
2
1.1
1.8

24

Operacions de gestió de residus.

Aquest apartat s’inclou el ventall d’operacions i d’instal·lacions destinades a la gestió dels residus que s’han
previst en la fase de projecte.

Es consideren les operacions de gestió:

- Internes

adequades a l’obra d’acord a:

- Externes
− L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra.
− La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.
− La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició
− Distància als dipòsits controlats.
Com a operacions principals s’han previst:
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N
DESCRIPCIÓ
1
Volum durant la construcció.
2
Enderroc
3
Especials
TOTAL APROXIMAT:
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Operacions de reutilització / valorització / eliminació.
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Com a operacions de reutilització tindrem en compte la possibilitat de reutilitzar els materials extrets de
l’enderroc per reformar els tancament, els restes aniran a abocador controlat.
7.2.4.2

Operacions de separació / destriament.

-83

Durant el procés de construcció i per part del contractista es realitzarà un destriament manual dels diferents
residus obtinguts, separant-los amb contenidors fins al moment de la seva gestió o valorització. Segons
decret:

TAULA DE VALORS MÍNIMS PER DESTRIAR.
TONES
80 t.
40 t.
2 t.
1 t.
1 t.
0,5 t.
0,5 t.

Especials (Fibrociment)

E

Inapreciable

PROJECTE
0,2 t
0
0
0,1
0,05

CAL SEPARAR
SI

Com que no es superen aquestes quantitats, no es podrà exigir el destriament. Els residus especials, ja

CA

segueixen el seu destriament i emmagatzematge directe.
7.2.4.3

Programa de recollida selectiva.

Es preveu una recollida selectiva segons el tipus de residus durant el procés constructiu i en el cas de que
aquest sigui possible es separaran clarament els residus valoritzables per tipus i classes. Els residus
especials, ja segueixen el seu destriament i emmagatzematge directe.
7.2.4.4

Ubicació de l’emmagatzematge.

Donat el petit volum d’obra del projecte no es presenta cap plànol d’emmagatzematge dels residus, ja que
aquets s’emmagatzemaran en contenidors que marxaran el mateix dia. Els residus especials, ja segueixen
el seu destriament i emmagatzematge directe.
7.2.4.5

Inventari de residus perillosos.

Donat que NO tenim residus perillosos no es necessari fer inventari.
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MATERIALS R.D. 105/2008
Formigó:
Maons, teules, materials ceràmics:
Metall:
Fusta:
Vidre:
Plàstic:
Paper i cartró:
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Plec de Prescripcions Tècniques.

80

Les Prescripcions Tècniques adequades a la gestió de residus de construcció i enderroc es presenten en el
plec de condicions generals.

7.2.6

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

Per a la seva posició, veure plànols generals de l’obra.
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Com a contenidors tindrem les següents previsions:
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7.2.7
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ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Pressupost / Cost de la gestió de residus.
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El cost de la gestió de residus, està inclòs en el pressupost general de l’obra, i tal com es pot veure en la
descomposició de les partides, s’ha tingut en compte el cànon d’abocament.

7.2.8

Pla de Gestió de residus.

i desenvolupar el Pla corresponent.
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Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de Gestió de residus

En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la Normativa d’aplicació.
El Pla adjuntarà els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran d’ésser

PT

formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció facultativa.
El Pla de gestió de residus seguirà com a mínim el tipus d’operacions de gestió determinats en el present
Estudi.
7.2.8.1

Gestor i contracte de residus.

GESTOR DE RESIDUS:
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Codi:

Gestora de runes de Reus. (Cod.G – E-724.00).
Gestora de runes de Ferran. (Cod.G – E-781.02).
Gestora de runes de Tarragona. (Cod.G – E-428.97).
Cuarcitas del Mediterraneo (Cod.G – E-904.05).

Que són gestors i abocadors autoritzat que compleix amb totes les normatives vigents.
7.2.8.2

Contracte del gestor de residus.

Es presentarà previ a l’inici de les obres.
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En fase de projecte es fa una previsió de possibles transportistes / gestors de residus.

7.3
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ANNEX. ESTUDI ACÚSTIC.

A continuació es detallen els diferents elements que intervenen en l’estudi acústic de l’activitat que ens

7.3.1

ANTECEDENTS.

-83

ocupa.

Es tracta d’una activitat de serveis, Pavelló esportiu.

7.3.2

OBJECTE.

PT

L’objecte del present document és elaborar un estudi teòric a partir de les dades de l’activitat administrativa.
L’estudi és una suposició del propi funcionament de l’activitat i les màquines de climatització. El resultat
obtingut podrà ser extrapolable al resultat final per tal de justificar el compliment de la normativa vigent.

7.3.3

NORMATIVA.



7.3.4


Llei 16/2002, de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica i l’ordenança municipal de
sorolls i vibracions.
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de
juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.
DB HR Protecció davant el soroll. Del codi tècnic de l’edificació (CTE).

CA



BIBLIOGRAFIA.

25.1. Emissió acústica en activitats industrial: anàlisi freqüencial. Ed. Enginyers Industrials de

Catalunya. Associació / Col·legi.


Manual de mesurament i avaluació del soroll. Generalitat de Catalunya. Departament de Medi
Ambient.

A continuació es mostren les dades considerades per tal de realitzar l’estudi acústic segons normativa
vigent:
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DADES GENERALS.

DESCRIPCIÓ L’ESPAI D’ESTUDI:
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En aquest cas s’estudia el soroll generat per l’activitat màquines de l’activitat.
PUNTS D’ESTUDI:
A–
B–
C–

Exterior, Carrer.
Habitatge Edifici pròxim.
Sala inferior a la planta primera del mateix edifici.
.

7.3.6

PT

Observacions:
Es consideren aquests punts per ser els més significatius o desfavorables.

CLASSIFICACIÓ ACÚSTICA.

La classificació segons el tècnic municipal es pot moure entre dues zones A4, B1.

CLASSIFICACIÓ.
ZONIFICACIÓ ACÚSTICA:

CASC URBÀ

a) Zona de sensibilitat acústica alta (A) *
(A4) Àrees amb predomini del sòl d’ús residencial. *
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial

(*) Segons Decret 245/2005, de 8 de novembre
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Hospitalet no disposa de mapa acústic.
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HORARI DE FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT.

HORARI DE TREBALL NORMAL.
ACTIVITAT

Esportiva

OBERTURA

9:00 h

TANCAMENT
De dilluns a Divendres

Dissabte i diumenge

9:00 h. (*)

Tancat - Excepte
esdeveniment programats

A on es pot veure que sempre es treballarà en horari diürn.
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NIVELLS SONORS.

Segons Annex 4, en espais interiors tenim:
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Segons el Decret 176/2009, Annex 3, tenim:
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DESCRICIÓ DEL SOROLL.

Com que el soroll de l’activitat és previsible, es fan les següents estimacions:
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DESCRIPCIÓ DEL SOROLL:

ACTIVITAT / MÀQUINA

SOROLL

1 – Activitat administrativa.

Tipus: General.
Freqüència de treball: Aleatòria.
LPA = 50 dBA.
f P = de 31,5 KHz a 8 KHz.
To: Variable.

PT

2 – Maquinaria Clima producció (Planta coberta)

Tipus: General.
Freqüència de treball: Aleatòria.
LPA = 86 dBA.
f P = de 31,5 KHz a 8 KHz.
To: Greu.

Aquesta activitat administrativa es produeix principalment a tot l’establiment, però nomes es considerarà en
la planta baixa per la proximitat amb habitatges.
7.3.10 AÏLLAMENTS.

Els aïllament acústics dels diferents tancament del local, es detallen en la següent taula:

AÏLLAMENT ACÚSTIC DELS TANCAMENT.
ZONA

TIPUS:

AÏLLAMENT dBA(A)

Parets gruixudes. (PG)

Tancament d’obra ceràmica
massissa de e > 20 cm.

> 50 dBA(A)

Forjats d’obra (FO)

Forjat de 28 cm de revolto i d’obra
ceràmica.

> 35 dBA(A)

Fusteria de vidre simple (VS)

Tancament de vidre simple 4+4 mm
laminat.

>30 dBA(A)

Així doncs les transmissions de so pels laterals tindran com a mínim 50 dBA, i en la façana amb finestres
uns 30 dBA, ja que s’agafa el cas més desfavorable. E la transmissió per forjats es cosndideren uns 45 dBA.
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Observacions:
No es tenen en consideració les petites màquines, que per la seva magnitud no són susceptibles de general soroll.
També cal recordar que el procés no disposa de màquines pesades del tipus; sinó que la resta de màquines són
petites.
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7.3.11 TEMPS DE REVERBERACIÓ.

80

La geometria del local és molt bona i es preveu el compliment del valor nor,atiu.

7.3.12 MESURES CORRECTORES.
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Es prenen les següents mesures correctores.
-

Es col·loca una pantalla acústica ACOUSTICMODUL-80, en les màquines grans.

-

Totes les màquines aniran suspesos o amb elements esmorteïdors.

-

No es treballarà en Horari nocturn.

PT

Amb aquestes mesures, s’espera no causar cap tipus de molèsties als habitatges pròxims.

7.3.13 CÀLCULS ACÚSTICS.

En els càlculs acústics, es tindran en compte les següents fórmules:

L p 2  L p1  20  log

r2
r1

L p 2  L p1  14  log

Font Puntual

r2
r1

Font lineal

CA

Per distància:

Per Apantallament:

Part del tancament de façana, actua com a pantalla de la unitat de climatització.
Per Tancaments:

Els tancaments tenen una atenuació proporcional a la massa i en funció de la freqüència, però per tal de poder
realitzar una estimació, es prenen els valors indicats en la taula anterior.
Observacions:

n

Lx  10  log(10 Li / 10 )

La suma de les diferents fonts es realitza com:

i 1

Resum de càlcul:
Punt A) Exterior, Carrer.

Es considera un punt al carrer, considerant els aïllaments més baixos dels tancaments de façana, i una
atenuació de 5 dB per les màquines de clima, pels paraments d’obra perimetrals.
Punt B) Edifici pròxim, Habitatge.

Suposem el cas més desfavorable, considerant els aïllaments més baixos dels tancaments de façana, i una
atenuació per distància de les màquines de clima de coberta.
Punt C) Sala inferior a planta primera del mateix edifici.
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Suposem el cas més desfavorable, considerant els aïllaments més baixos dels tancaments de forjat, i una

80

les màquines interiors clima sense atenuació.

Així doncs en la següent taula s’expressen les diferents situacions:


Les transmissions de so per façana tindran com a mínim 30 dBA, tancament de fusteria d’acer i



-83

vidre.

En la transmissió de forjat cap a local superior trobem un forjat ceràmic de 35 dBA, per ser un forjat
vell.



Es consideren la pantalla acústica amb 35 dBA.

A

1
2

Carrer

3

B

1

Us Esportiu

LPA
(dBA)
55

Màquines clima Exteriors

35

LPA
(dBA)
20

D
(m)
15

3,53

86

10

76

15

59,53

Màquines clima Exteriors

86

10

76

15

59,53

Us Esportiu

55

35

20

25

0,43

Màquines clima Exteriors

86

10

76

25

56,43

Màquines clima Exteriors

86

10

76

25

56,43

CA

2

MÀQ.

R

A.D

Dormitori

3

C

1

Us Esportiu

55

35

20

2

8

2

Màquines clima Exteriors

86

10

76

5

66,21

3

Màquines clima Exteriors

86

10

76

1

76

Sala
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SUMA LPAi R (dBA) Lp FINAL
(dBA)
62,54
35
28
2 ATENUACIÓ

56,43

35

21

2 ATENUACIÓ

76

35
2 ATENUACIÓ
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Amb aquests valors tindrem:
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7.3.14 CONCLUSIONS.
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Tot i que el present estudi no deix de ser una aproximació majorada del que podrà ser el soroll desenvolupat
per l’activitat en el local, els resultats obtinguts es poden prendre com a estimacions.
Es pot preveure que degut a:

Les característiques físiques de l’EMPLAÇAMENT / distàncies.
Les màquines estudiades.
La inèrcia dels tancaments existents.
Les mesures correctores aplicades.

-83

-

el soroll generat per l’activitat no incrementa el soroll ambiental (<1 dB(A)), així els valors obtinguts en les

PT

activitats més properes no sobrepassaran els valors màxims establerts en la normativa vigent:

Exterior

Diürn

Carrer

28 < 55 dB(A)  2 dB(A)

Interiors.

Diürn

Dormitori

21 < 30 dB(A)  2 dB(A)

Interiors.

Diürn

Sala

41 < 40 dB(A)  2 dB(A)

En cas de que algun dels paràmetres estudiats varies (alguna màquina més sorollosa, reducció d’algun

CA

l’activitat

Tarragona, a novembre de 2018.

Assabentats i conformes signat el tècnic facultatiu i/o el promotor:
Tècnic facultatiu

Josep Mi. Arandes i Salvadó.
Enginyer Industrial
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CODI
QUANTITAT UD RESUM
PREU
SUBTOTAL
IMPORT
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL C01 ENDERROC
G214U020
1,000
1,000
0,100
0,167
0,042
1,000
2,500

PT

A0150000
A0112000
A0121000
C110U040
C200SU00
CCANB01
A%AUX001

m3 ENDERROC D'ESTRUCTURA DE FORMIGÓ / METÀL•LICA, MAN. O MEC.
Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, o metàl·liques, amb mitjans mecànics o
h
Manobre especialista
19,00
19,00
H
Cap colla
22,24
22,24
H
Oficial 1a
21,00
2,10
H
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 a 30 kg
17,82
2,98
h
Oficial 1a paleta
16,09
0,68
m3 pp. canon abocador
11,00
11,00
h
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
43,30
1,08
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

59,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb VUIT CÈNTIMS

A0121000
A0140000
C150AC00
A%AUX001

0,750
0,750
1,000
2,500

m3 CÀRREGA MAN.+TRANSP.TERRES ABOC.,CONTENIDOR
Càrrega amb mitjans manuals i transport intern de residus amb contenidor.
H
Oficial 1a
h
Manobre
m3 Trans+ges.contenidor 4m3
h
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica

21,00
18,00
18,00
29,30

15,75
13,50
18,00
0,73
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

CA

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
K24340G0

C150AC00
CSDSFS

m3 TRANSPORT RUNA ABOC.,CONTENIDOR
Transport de runa a l'abocador, amb contenidor, a menys de 25 Km,
1,000 m3 Trans+ges.contenidor 4m3
1,000 ut Canon abocament

18,00
42,00

18,00
42,00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS

CAPITOL C02 ESTRUCTURES
AEF00121

C200P000
CZ112000
A0135000
A0125000
B44Z5A21
A%AUX001

kg

0,030
0,030
0,030
0,030
1,000
2,500

h
h
h
h
kg
h

TOTAL PARTIDA .............................................................

Ut

B44Z501A

1,000 H

60,00

ESTRUCTURA BANCADA EN ACER GALVANITZAT
Subministrament i col·locació de perfils d'acer laminat en calent, tipus S-275, serie I, L, LD, T, per a la creació i
conformació de l'estructura, unions cargolades, amb cargols d'alta resistència 10.8, acabat galvanizados en calent
Z-275, amb 275 g de Zinc per m2. Compren els propis perfils, plaques, elements d'unió, rigidizadors, col·locació
en obra, elements d'elevació, completament muntat i amb part proporcional de petit material i qualsevol element necessari per a la seva correcta execució.
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
2,50
0,08
Grup electrogeno de 20-30kVA
6,70
0,20
Ajudant soldador
14,33
0,43
Oficial 1a soldador
16,35
0,49
Acer S-275 p/ ref.elem. cargolat.,perf.lam. Galvanitzat.
1,00
1,00
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
0,90
0,02
______________________________

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
AEE00122

47,98

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 28. 11. 2018 amb el número T-83806

K24240G0

ESCALA DE GAT DE SEGURETAT
Subministrament i col·locació d'escala de gat de seguretat, formata per perfils metàl·lics laminats en calent segons
detall constructiu, acabada totalment en galvanitzat en calent Z-275. Compren escala, tapa d'accès amb candau, fiCap colla
22,24
22,24
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4,000
231,000
12,000
12,000
4,000
2,500

h
kg
h
h
h
h

Oficial 1a paleta
Acer S-275 p/ ref.elem. cargolat.,perf.lam. Galvanitzat.
Ajudant soldador
Oficial 1a soldador
Manobre
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica

80

C200SU00
B44Z5A21
A0135000
A0125000
A0140000
A%AUX001

6

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

16,09
1,00
14,33
16,35
18,00
440,20

64,36
231,00
171,96
196,20
72,00
11,01
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

768,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
Pa

AJUDES DE PALETA A L'OBRA CIVIL
Partida alçada d'ajudes de paleta, en l'obra civil, obertura de passos d'instal·lacions, recolzaments, fixacions.
Sense descomposició

-83

ESVPA221

TOTAL PARTIDA .............................................................

1.773,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

CAPITOL C03 TANCAMENTS I ACABATS

A0121000
A0140000
CPFET001
BPPPC001
A%AUX001

m2 RETIRADA I RECOL•LOCACIÓ DE PLAQUES DE CEL RAS, APROFIT.
Retirada i recol·locació de plaques de cel ras existent, per al seu posterior aprofitament. Compres la retirada per a
alçades superiors a 5 m, amb medis d'elevació mecànics, custodia, i posterior mutatge, revisant l'integritat de les
guies i suportrs existents, amb part proporcional de petit material, suport, fixacions i qualsevol element per a la
H
Oficial 1a
21,00
3,15
h
Manobre
18,00
2,70
h
Plataforma elevador de tisores 8 m.
12,00
1,20
pp Petit material guies i suports d'acer galvanitzat
3,48
3,48
h
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
5,90
0,15
______________________________

PT

KAE215701B

0,150
0,150
0,100
1,000
2,500

TOTAL PARTIDA .............................................................

10,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

A012M000
A0140000
B84CA3L0
CPFET001
B84ZK0J0
A%AUX001

0,310
0,310
0,600
0,050
1,000
2,500

TOTAL PARTIDA .............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
ERRDFÑE

B89ZPD00
B8ZA1000
A013D000
A012D000
A%AUX001

0,400
0,150
0,100
0,100
2,500

TOTAL PARTIDA .............................................................

A012G000
A013G000

42,51

m2 PINTAT VERTICAL INTERIOR, 1B+2A, SILICI, TITAN, RAL 9010.
Pintat de tancaments verticals, amb repas de les superfícies, capa d'imprimacio i dos d'acabat de pintura al silici
color blanc RAL 9010, marca TITAN, Professional, amb part proporcional de petit material i qualsevol element per a
la seva correcta aplicació i execució.
kg Pintura plàstica,p/int.
4,55
1,82
kg Segelladora
3,34
0,50
h
Ajudant pintor
11,54
1,15
h
Oficial 1a pintor
14,12
1,41
h
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
2,60
0,07
______________________________

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
E7C1APAN

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 28. 11. 2018 amb el número T-83806

m2 CEL RAS 120X60 CM, ENTRAMAT VIST, TIPUS HERACLIT
Cel ras modular a base de plaques de 120X60 cm, tipus HERACLIT, iguals a les existents, sistema de fixació vist
i suspensió autoanivelladora.
Compres el mutatge a alçades superiors a 5 m, amb medis d'elevació mecànics, revisant l'integritat de les guies i
suportrs existents, amb part proporcional de petit material, suport, fixacions i qualsevol element per a la eva corh
Oficial 1a muntador
16,62
5,15
h
Manobre
18,00
5,58
m2 Placa 120x60 tipus. Heraclit.
48,00
28,80
h
Plataforma elevador de tisores 8 m.
12,00
0,60
m2 Entramat met.ocult,susp.platina,p/cel ras lamel.horitz.
2,11
2,11
h
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
10,70
0,27
______________________________

CA

E84CA3LB

m2 TANCAMENT ACÚSTIC ACUSTICMODUL-80 + ESTRUCTURA MET.
Subministrament i col·locació de barrera acústica de la marca Acústica integral model Acustimódul-80 o similar, formada per estructura metàl·lica galvanizada, compren plafó exterior de betonite de 1 mm de grosor, pintada Ral segons direcció facultativa, amb plafó acústic interior en xapa lacada amb multiperforacions de 0,5 mm, llana de roca
d'alta densitat, i vel protector negre, totalment instal·lat i comprobat, amb part proporcional de petit material i qualsevol element necessari per a la seva correcta realització i execució.
1,000 h
Oficial 1a calefactor
16,62
16,62
1,000 h
Ajudant calefactor
14,26
14,26
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1,000 M2 Plancha betonite de 15 mm
5,000 KG Estructura metálica galvanizada
2,500 h
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica

80

BFRGDAS
B7C1ESTR
A%AUX001
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125,00
0,35
30,90

125,00
1,75
0,77
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

158,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

A012G000
A013G000
BNVBASD
A%AUX001

ut

1,000
1,000
1,000
2,500

h
h
ut
h

PORTES ACÚSTIQUES ACUSTICMODUL-80
Subministro y colocación de puertas con protección acústica de la marca Acústica integral modelo Acustimódul-80
o similar, formadas por estructura metálica galvanizada para el soporte de esta, con plafón exterior de betonite de 1
mm de grosor, pintada ral según dirección facultativa, con plafón acústico interior en chapa lacada con multiperforaciones de 0,5 mm, lana de roca de alta densidad, velo protector negro, totalmente instaladas y comprobadas, con
Oficial 1a calefactor
16,62
16,62
Ajudant calefactor
14,26
14,26
Puertas acústicas
600,00
600,00
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
30,90
0,77
______________________________

-83

ESSDAMA

TOTAL PARTIDA .............................................................

631,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

PT

CAPITOL C04 INSTAL.LACIONS CLIMATITZACIÓ
SUBCAPITOL C04-1 EQUIPS CLIMATITZACIÓ

C150MQC9
A0150000
A%AUX001

Ut

8,000 h
8,000 h
2,500 h

GRUA DE TRANSPORT DE MATERIALS
Grúa de 40 m de longitut de braç per a pujar materials en obra.
Grúa de brazo L=40 m
Manobre especialista
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica

88,00
19,00
152,00

704,00
152,00
3,80
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
Ut

BOMBA DE CALOR TIPUS ROOF-TOP DE 120 KW DE P.F.
Subministrament i muntatge de Unitat tipus roof top, Bomba de calor, marca CLIMAVENETA, model WSM2 /HR-B
/0354, o equivalent, de condensació per aire, amb refrigerant ecologic R-410a, de 116 Kw de potència frigorífica i
calorífica, amb:

CA

ECLM014

1062 UNIT ErP 2021 COMPLIANT
4468 SANDWICH PANELS WITH POLYURETHANE
342 POWER SUPPLY: 400V/3ph/50Hz+PE
3412 AUTOM. CIRCUIT BREAK. ON LOADS
862 VAR. FAN SPEED CONTROL DVV
1862 COSTANT AIR FLOW FUNCTION
880 Cu/Al EXTERNAL COIL
2032 COND. COIL PROTECTION NET
6192 COMPACT KEYBOARD
4162 AUTOMATIC SUM/WINT. SWITCH
4270 AIR RETURN PROBE
9970 STD. PACKING
1075 FUNCTION HR-B
2411 WITH EXTERNAL PHASE SEQUENCE RELAY
4181 SERIAL CARD MODBUS
4141 WITH AIR CTRL. QUALITY CO2
2521 SPECIAL BAG FILTERS F8+F6

ACLM0141
ACLM0142
BCLM0143
BCLM0144
A%AUX001

8,000
8,000
1,000
1,050
2,500

h
h
u
pp
h

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Bomba de calor WSM2 /HR-B /0354 + ACCESSORIS
p/p material
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica

18,00
16,00
25.808,00
0,75
272,00

144,00
128,00
25.808,00
0,79
6,80
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS MIL VUITANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

Novembre 2018

859,80
Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 28. 11. 2018 amb el número T-83806

ESASASA1

Pàg.-3

de 13

26.087,59

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ
COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

ACLM0211
ACLM0212
BCLM0121
BCLM0254
A%AUX001

Ut
0,200
0,200
1,000
1,050
2,500

h
h
Ut
Ut
h

AMORTÏDOR METÀL·LIC DE 450 kG.
Subministrament i col·locació d' Amortïdor metàl.lic per a 450 kg, amb molla d'acer d'alta resistència, marca VICON, model VI-20-450, o equivalent, acabat galvanitzat, segons norma UNE 100-153/88. Compren fixació amb
Oficial 1a conduccions
16,62
3,32
Ajudant conduccions
14,26
2,85
Amortidor metàl·lic galv. 450 kg.
48,00
48,00
P/p material
15,00
15,75
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
6,20
0,16
______________________________

80

ECLM041

6
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TOTAL PARTIDA .............................................................

70,08

EAECPRO1

1,000
2,000
3,000
78,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
0,500
0,500
2,500

H
h
h
kg
h
h
h
h
h
Kg
kg
h

CARCASA METAL.LICA PROTECTORA XAPA MICROPERFORADA
Subministrament i col·locació de carcassa protectora, formata per xapa microperforada de e=1 mm i perfils metàl·lics laminats en calent segons detall constructiu, acabada pintada + capes antioxidant i 2 capes acabat lacat
blanc. Compren carcassa, fixacions galvanitzades, petit msterial i qualsevol element necessari per a la seva corCap colla
22,24
22,24
Oficial 1a paleta
16,09
32,18
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
2,50
7,50
Acer S-275 p/ ref.elem. cargolat.,perf.lam. Galvanitzat.
1,00
78,00
Ajudant soldador
14,33
42,99
Oficial 1a soldador
16,35
49,05
Manobre
18,00
36,00
Oficial 1a pintor
14,12
28,24
Ajudant pintor
11,54
23,08
Pintura plàstica per a exteriors
5,50
2,75
Pintura mini antioxidant
4,50
2,25
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
233,80
5,85
______________________________

PT

A0112000
A0122000
C200P000
B44Z5A21
A0135000
A0125000
A0140000
A012D000
A013D000
B89PINTA1
B89PMUN01
A%AUX001

Ut

-83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA EUROS amb VUIT CÈNTIMS

TOTAL PARTIDA .............................................................

330,13

CA

SUBCAPITOL C04-2 DISTRIBUCCIÓ D'AIRE
APARTAT CLM02 CONDUCCIONS
ECLM0021

B7C945C0
ACLM0211
ACLM0212
CPFET001
BCLM0222
BCLM0254
A%AUX001

m

CONDUCTE CIRCULAR DN-355 mm
Conducte helicoidal circular de DN-355 mm interior (S/UNE 100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent
Z-275 de 0,7 mm de gruix, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 40 mm de gruix), i un segon tub helicoïdal de 0,7 mm de gruix i muntat superficialment, a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la seva correcta execucció, funciona1,000 m2 Feltre llana roca 41-45kg/m3 g=40mm,làm.alu.paral.fibr.
4,35
4,35
0,700 h
Oficial 1a conduccions
16,62
11,63
0,700 h
Ajudant conduccions
14,26
9,98
0,100 h
Plataforma elevador de tisores 8 m.
12,00
1,20
2,020 m Conducte circular dn-350, doble
9,00
18,18
1,050 Ut P/p material
15,00
15,75
2,500 h
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
21,60
0,54
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
ECLM0031

B7C945C0
ACLM0211
ACLM0212
CPFET001
BCLM0994
BCLM0254
A%AUX001

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 28. 11. 2018 amb el número T-83806

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

m

61,63

CONDUCTE CIRCULAR DN-450 mm
Conducte helicoidal circular de DN-450 mm interior (S/UNE 100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent
Z-275 de 0,7 mm de gruix, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 40 mm de gruix), i un segon tub helicoïdal de 0,7 mm de gruix i muntat superficialment, a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la seva correcta execucció, funciona1,000 m2 Feltre llana roca 41-45kg/m3 g=40mm,làm.alu.paral.fibr.
4,35
4,35
0,700 h
Oficial 1a conduccions
16,62
11,63
0,700 h
Ajudant conduccions
14,26
9,98
0,100 h
Plataforma elevador de tisores 8 m.
12,00
1,20
2,020 m Conducte circular dn-450, doble
14,00
28,28
1,050 Ut P/p material
15,00
15,75
2,500 h
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
21,60
0,54
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
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Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
CONDUCTE CIRCULAR DN-650 mm
Conducte helicoidal circular de DN-650 mm interior (S/UNE 100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent
Z-275 de 1 mm de gruix, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 40 mm de gruix), i un segon
tub helicoïdal de 1 mm de gruix i muntat superficialment, a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació
mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la seva correcta execucció, funcionament i
1,000 m2 Feltre llana roca 41-45kg/m3 g=40mm,làm.alu.paral.fibr.
4,35
4,35
0,700 h
Oficial 1a conduccions
16,62
11,63
0,700 h
Ajudant conduccions
14,26
9,98
0,100 h
Plataforma elevador de tisores 8 m.
12,00
1,20
2,020 m Conducte circular dn-650, doble
16,00
32,32
1,050 Ut P/p material
15,00
15,75
2,500 h
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
21,60
0,54
______________________________

80

B7C945C0
ACLM0211
ACLM0212
CPFET001
BCLM02588
BCLM0254
A%AUX001

m

-83

ECLM0721

TOTAL PARTIDA .............................................................

75,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

B7C945C0
ACLM0211
ACLM0212
CPFET001
BCLM0254
BCLM0258
A%AUX001

m

CONDUCTE CIRCULAR DN-750 mm
Conducte helicoidal circular de DN-750 mm interior (S/UNE 100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent
Z-275 de 1 mm de gruix, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 40 mm de gruix), i un segon
tub helicoïdal de 1 mm de gruix i muntat superficialment,a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació
mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la seva correcta execucció, funcionament i
1,000 m2 Feltre llana roca 41-45kg/m3 g=40mm,làm.alu.paral.fibr.
4,35
4,35
0,800 h
Oficial 1a conduccions
16,62
13,30
0,800 h
Ajudant conduccions
14,26
11,41
0,100 h
Plataforma elevador de tisores 8 m.
12,00
1,20
1,050 Ut P/p material
15,00
15,75
2,020 m Conducte circular dn-750, doble
18,00
36,36
2,500 h
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
24,70
0,62
______________________________

PT

ECLM0711

TOTAL PARTIDA .............................................................

82,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
CONDUCTE CIRCULAR DN-900 mm
Conducte helicoidal circular de DN-900 mm interior (S/UNE 100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent
Z-275 de 1 mm de gruix, més aïllament (llana de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 40 mm de gruix), i un segon
tub helicoïdal de 1 mm de gruix i muntat superficialment, a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació
mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements pel a la seva correcta execucció, funcionament i
manteniment.
0,800 h
Oficial 1a conduccions
16,62
13,30
0,800 h
Ajudant conduccions
14,26
11,41
0,100 h
Plataforma elevador de tisores 8 m.
12,00
1,20
1,000 m2 Feltre llana roca 41-45kg/m3 g=40mm,làm.alu.paral.fibr.
4,35
4,35
2,020 m Concucte circular dn-900, doble
22,00
44,44
1,050 Ut P/p material
15,00
15,75
2,500 h
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
24,70
0,62
______________________________

ACLM0211
ACLM0212
CPFET001
B7C945C0
BCLM0257N
BCLM0254
A%AUX001

TOTAL PARTIDA .............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-UN EUROS amb SET CÈNTIMS
ECLM0302

ACLM0211
ACLM0212
CPFET001
B7C945C0
BCLM0257P
BCLM0254
A%AUX001

m

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 28. 11. 2018 amb el número T-83806

m

CA

ECLM0301

91,07

CONDUCTE CIRCULAR DN-900 mm, LACAT RAL 9010
Conducte helicoidal circular de DN-900 mm interior (S/UNE 100-101-84) de planxa d'acer galvanitzada en calent
Z-275 de 1 mm de gruix, lacat exteriorment de color blanc universal RAL 9010, més aïllament (llana de roca de
densitat 41 a 45 kg/m3, de 40 mm de gruix), i un segon tub helicoïdal de 1 mm de gruix i muntat superficialment, a
h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'ele0,800 h
Oficial 1a conduccions
16,62
13,30
0,800 h
Ajudant conduccions
14,26
11,41
0,100 h
Plataforma elevador de tisores 8 m.
12,00
1,20
1,000 m2 Feltre llana roca 41-45kg/m3 g=40mm,làm.alu.paral.fibr.
4,35
4,35
1,100 m Concucte circular dn-900, doble, lacat Blanc RAL 9010
50,00
55,00
1,050 Ut P/p material
15,00
15,75
2,500 h
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
24,70
0,62
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT UN EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

Novembre 2018

Pàg.-5

de 13

101,63

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ
COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

PARTIDA ALÇADA ENTRADA DE CONDUCCIONS.
Partida alçada, corresponents als treballs amb sandvitx de xapa, estanca, d'entrada de les conduccions de clima a
l'edifici. Formada per uns canalons perimetrals; parets laterals i coberta de sanvitx de xapa, amb pendent del 2%,
segon detalls. Amb part proporcional d'estructura, fixacions, petit material i qualsevol altre element necessari pel
seu bon funcionament i manteniment.
4,000 h
Oficial 1a conduccions
16,62
66,48
4,000 h
Ajudant conduccions
14,26
57,04
4,000 m2 Sandvitx de xapa
45,00
180,00
1,000 Ut P/p material
15,00
15,00
2,500 h
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
123,50
3,09
______________________________

80

ACLM0211
ACLM0212
CLMXSA
BCLM0254
A%AUX001

Pa

-83

ECLM030A

6

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

TOTAL PARTIDA .............................................................

321,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
ELLÑPOIKK

0,700
0,700
1,100
0,700
2,500

PT

A012G000
A013G000
BHJIKOL
BEW5A000
A%AUX001

m2 CONDUCTE FV AGLOMERADA 66-90KG/M3, e=25 MM,EN CEL RAS
Conducte rectangular de fibra de vidre aglomerada amb resines termoenduribles (66 a 90 kg/m3), de 50x20 cm, de
25 mm de gruix, de la marca ISOVER, model CLIMAVER NETO POR, muntat en el cel ras superficialment, a h >
6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació mecànics, incluint suports, unions i part proporcional d'elements
pel a la seva correcta execucció, funcionament i manteniment.
h
Oficial 1a calefactor
16,62
11,63
h
Ajudant calefactor
14,26
9,98
m2 Plac.ríg.fv 66-90kg/m3 g=25mm,làm.alu.malla vidre
11,12
12,23
u
Suport estàndard p/conduc.rect.fibra aïll.,t1
5,03
3,52
h
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
21,60
0,54
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

37,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

APARTAT CLM03 ELEMENTS DE DIFUSIÓ I RETORN

DIFUSOR ROTACIONAL CIRCULAR D=400 - 630 mm
Difusor rotacional amb deflectors fixes, circular en placa quadrada de xapa d'acer glavanitzat, de la marca TROX,
model VDL-B-H-400 / 630, o EQUIVALENT, lacat blanc Ral 9010, de 400 a 630 mm de diàmetre, per a un cabal
de 1200 m3/h, regulable,amb plenum de connexió, derivació, junta, marc frontal, protecció, fixacions, petit material, i qualsevol altre element necessari pel seu correcte funcionament i manteniment.
Difusor rotacional circula dn=400 mm - 630
348,00
348,00
P/p material
15,00
15,75
Plataforma elevador de tisores 8 m.
12,00
1,20
Ajudant calefactor
14,26
4,28
Oficial 1a calefactor
16,62
4,99
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
9,30
0,23
______________________________

BCMM0311
BCLM0254
CPFET001
A013G000
ACLMOP1
A%AUX001

1,000
1,050
0,100
0,300
0,300
2,500

Ut
Ut
h
h
h
h

TOTAL PARTIDA .............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
EEK71GG1
BEK71GG1
BCLM0254
A013G000
ACLMOP1
A%AUX001

Ut

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 28. 11. 2018 amb el número T-83806

Ut

CA

ECLMD400

374,45

REIXA DE RETORN DE 1000x2000mm D'ALUMINI ANODITZAT /LACAT.
Reixa de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat, lacada blanc RAL 9010,de la marca Koolair o equivalent, de mides 1000 x 2000 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment, amb filtre i part pro2,000 m2 Reixeta retorn quadric.alum.anod.plat.,/ lacat,16/12.5mm.
70,00
140,00
1,050 Ut P/p material
15,00
15,75
0,500 h
Ajudant calefactor
14,26
7,13
0,500 h
Oficial 1a calefactor
16,62
8,31
2,500 h
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
15,40
0,39
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

Novembre 2018

Pàg.-6

de 13

171,58

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ
COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

6

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

SUBCAPITOL C04-3 SANEJAMENT
BCLM0291
ACLM0141
ACLM0142
A%AUX001

m

1,000
0,200
0,200
2,500

m
h
h
h

CONCUCTE PVC DN-40 mm
Tub PVC de sèrie C, DN-40 mm. Col·locat superficialment, amb unions, fixacions i qualsevol altre element necesTub de PVC sèrie C,D=40mm,L<5m
1,81
1,81
Oficial 1a calefactor
18,00
3,60
Ajudant calefactor
16,00
3,20
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
6,80
0,17
______________________________

80

ECLM0296

TOTAL PARTIDA .............................................................

8,78

EMDSAN01

u

ACLM0141
ACLM0142
CLMPSAN
A%AUX001

4,000 h
4,000 h
1,000
2,500 h

-83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
Adequació de la xarxa de condensats.
Adequació de la xarxa de condensat a les noves ubicacions i unitats. Compren part proporcional de petit material,
Oficial 1a calefactor
18,00
72,00
Ajudant calefactor
16,00
64,00
p/p material
1,10
1,10
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
136,00
3,40
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

140,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

SUBCAPITOL C04-4 CONTROL
Ut

ACLM0511
ACLM0512
BCLM0513
BCLM0514
A%AUX001

CONTROL COORDINAT DE UNITATS ROOF TOP
Subministrament i col·locació de control de coordinació de les unitats ROOF TOP, consistent en un Control conjunt
amb panell digital, que uneix els panells de control de cada unitat, cablejat ETHERNET, Cat 6, i qualsevol element
Oficial 1a electricista
16,62
83,10
Ajudant electricista
14,26
71,30
Panell digital 6 + amp.
550,00
550,00
p/p material
12,00
120,00
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
154,40
3,86
______________________________

PT

CLM051

5,000
5,000
1,000
10,000
2,500

h
h
Ut
pp
h

TOTAL PARTIDA .............................................................

828,26

SUBCAPITOL C04-5 LEGALITZACIÓ
Ut

LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA
Legalització de la instal·lació tèrmica, Climatització, ventilació i ACS. Inclou projecte de legalització tant de les noves actuacions com de l'estat actual. Compren butlletí i certificat final d'obra, tasses de Visat, tasses de l'entitat veSense descomposició

CA

ELCLML01

TOTAL PARTIDA .............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS VUITANTA EUROS

CAPITOL C05 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
EAE20121

Pa

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE L'ADEQUACIÓ DE LA VENTILACIÓ
Partida alçada a justificar de l'adequació de la Ventilació existent (VEN). Compren la revisió de les extraccions i
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL CENT CINQUANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

CAPITOL C06 INSTAL·LACIÓ DE AIGUA CALENTA SANITARIA
EFGSDA1
B44Z5C1A
A0122000
A0140000
A%AUX001

Pa
150,000
8,000
8,000
2,500

kg
h
h
h

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 28. 11. 2018 amb el número T-83806

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

980,00

4.152,56

PARTIDA ALÇADA DE DESPLAÇAMENT BANCADES PLAQUES ACS.
Partida alçada de desplaçament de les bancades metal·liques de les plaques solars tèrmiques de l'ACS. Compren
el desmuntatge del sistema, de les bancades, de les plaques, la custodia dels elements, i la posterior recol·locació
Acer A/42-B,connector,perf.lam. IP,HE,UP,treb.taller+antiox.
0,80
120,00
Oficial 1a paleta
16,09
128,72
Manobre
18,00
144,00
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
272,70
6,82
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

Novembre 2018

Pàg.-7

de 13

399,54

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ
COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

Pa

PARTIDA ALÇADA DE L'ADEQUACIÓ DE L'AIGUA CALENTA S.
Partida alçada a justificar de l'adequació de l'aigua calenta sanitària existent (ACS). Compren la revisió de termos,
Sense descomposició

80

EAE300120

6

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

TOTAL PARTIDA .............................................................

1.708,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS VUIT EUROS

CAPITOL C07 INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

BG1116B1
BGTMF104
BG1116CO
BGTRREW
A012H000
A013H000
A%AUX001

Ut

1,000
1,000
1,000
4,000
8,000
8,000
2,500

Ut
Ut
Ut
Ut
h
h
h

CAIXA DE SECCIONAMENT DE 400 + TMF-10 400 A
Subministrament i col·locació de nou armari d'obra, amb portes de xapa galvanizada, que contrindrà una CS de
400 A, i un TMF-10, de 400 A, tot segons Vandemecum de ENDESA. Totalment equipat, amb caixes comptador,
muntat, connectat, provat, acabat amb morter monocap igual que l'existent, i porta lacada de color blanc, amb qualCS-CGP-400A
380,00
380,00
TMF-10 400 A
1.332,00
1.332,00
OBRA CIVIL ARMARI SEGONS VM ENDESA + ACABATS EDIFICI
2.411,34
2.411,34
FUSIBLE 400A
27,30
109,20
Oficial 1a electricista
17,10
136,80
Ajudant electricista
17,70
141,60
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
278,40
6,96
______________________________

-83

EABTQ000

TOTAL PARTIDA .............................................................

4.517,90

Ut

MODIFICACIÓ DEL QUADRE GENERAL (QGD)
Modificació del quadre general de distribució, (QGD), compren la retirada del módul antic de comptatge, i la modificació del sistema elèctric general de distribució amb nous elements:

CA

- Nou mòdul metàl·lic de 60 x 40 x 150 cm, metàl·lic Schneider.
- Nou emberrat de distribucció de potència als quadres existents i nous.
- Modificació del cablejat.
- 1 Interruptor mageto tèrmic de 400 A IVP, Icc > 10 KA i relé diferencial regulable en intensitat i temps.
- 3 Pilots de fases (R, S, T).
- 2 Blocs vigis, de 32 A IV P, de reserva.
- 2 Blocs vigis, de 16 A II P, de reserva.
- 1 Bloc vigi , de 10 A, II P, per a electronica, per a l'alimentació del control.

BATQMQG
A012H000
A013H000
A%AUX001

1,000
8,000
8,000
2,500

Ut
h
h
h

Incorporació de protecció contra tensions permanents i transitòries al quadre general. Compren connexionat i regulació, envolvents, fixacions, petit material, rotulació, esquemes i qualsevol altre element necessari per a la seva
Modificació quadre general
5.010,00
5.010,00
Oficial 1a electricista
17,10
136,80
Ajudant electricista
17,70
141,60
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
278,40
6,96
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
EABTQ002

Ut

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 28. 11. 2018 amb el número T-83806

EABTQ001

PT

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL CINC-CENTS DISSET EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

SUBQUADRE CLIMA COBERTA. (SQCPC)
Subquadre electric de comandament i protecció de clima, amb envolvent IP 66, per a exterior, de dimensions de
60 cm d'amplada, 50 cm de fons i 150 cm d'alçada, amb els circuits de subministrament, amb bornes d'entrada i
sortida rotulades amb anells numerats, i qualsevol element indicat en l'esquema:
- 1 Seccionador general de 300 A IV P.
- 3 Pilots de fases (R, S, T).
- Distribuïdor de tensions / Embarrat.
- 2 Blocs de caixa modejada de 160 A IV P, amb anell toridal, bobina de salt, relé diferencial, regulable en intensitat
i temps.
- 1 Circuit de força de 63 A IV P, i diferencial de 30 mA.
- 1 Circuit de força de 25 A IV P, i diferencial de 30 mA.
- 2 Circuit de força de 32 A IV P, i diferencial de 30 mA de reserva.
- 1 Circuit de força de 16 A II P, i diferencial de 30 mA per a un endoll schucko de carril DIN.
- 1 Circuit de enllumenat de 16 A, i diferencial de 30 mA.
- Proteccions contra sobretensions permanents i transitòries.
- Icc > 6 KA.
Compren borna per a la connexió d'aquest a xarxa de terra. La caixa serà metal·lica de color a definir per la direcció Facultativa, amb porta metàl·lica i pany homologat, aquest anirà complementat amb una copia plastificada
dels esquemes revisats i actualitzats per a consulta i futurs manteniments. Compren el connexionat intern i extern

Novembre 2018

Pàg.-8

de 13

5.295,36

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ
COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT

6

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

BATQ002
A012H000
A013H000
A%AUX001

1,000
6,000
6,000
2,500

Ut
h
h
h

80

de tots els conductors, el subministrament i muntage de fixacions, unions, zocals, tapes, amb una reserva d'ampliació d'un 30 %, part proporcional de petit material i qualsevol element necessari per al seu correcte funcionament
i manteniment.
Subquadre clima Coberta
Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica

5.267,00
17,10
17,70
208,80

5.267,00
102,60
106,20
5,22
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

5.481,02

EFFDVV10
A012H000
A013H000
BGGFRTÑ
BGW2D000
A%AUX001

m
0,077
0,050
1,020
1,000
2,500

h
h
m
u
h

-83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb DOS CÈNTIMS
SAFATA DE PVC A=400 MM X ALÇ=100MM,FIX.AMB SUP.
Safata plàstica de PVC amb tapa de 400 mm d'amplària x 100 mm alçada, de color BLANC RAL 9010, FIxada
Oficial 1a electricista
17,10
1,32
Ajudant electricista
17,70
0,89
Safata PVC .,amp=400mm alç=100mm
18,21
18,57
P.p.accessoris p/safat.met.
2,93
2,93
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
2,20
0,06
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

23,77

EFFDVV20
A012H000
A013H000
BGGHNML
BGW2D000
A%AUX001

PT

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
m

0,077
0,050
1,000
1,000
2,500

h
h
m
u
h

SAFATA GALV. A=250 MM X ALÇ=100MM,FIX.AMB SUP.
Safata metàl·lica, galvanitzada amb tapa de 250 mm d'amplària x 100 mm alçada i fixada amb suports al sostre /
Oficial 1a electricista
17,10
1,32
Ajudant electricista
17,70
0,89
Safata + tapa galv. ,amp=250mm alç=100mm
13,21
13,21
P.p.accessoris p/safat.met.
2,93
2,93
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
2,20
0,06
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

18,41

m

SAFATA GALV. A=100 MM X ALÇ=60MM, FIX AMB SUP.
Safata metàl·lica, galvanitzada amb tapa de 100 mm d'amplària x 60 mm alçada i fixada amb suports al sostre /
Oficial 1a electricista
17,10
1,32
Ajudant electricista
17,70
0,89
Safata reixetaacer galv.,amp=100mm alç=60mm
6,80
6,80
P.p.accessoris p/safat.met.
2,93
2,93
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
2,20
0,06
______________________________

CA

GG2D950B
A012H000
A013H000
BG2D9500
BGW2D000
A%AUX001

0,077
0,050
1,000
1,000
2,500

h
h
m
u
h

TOTAL PARTIDA .............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS
EABTL001

BGW31000
BG11240L
A013H000
A012H000
A%AUX001

m

1,000
1,100
0,100
0,100
2,500

u
m
h
h
h

TOTAL PARTIDA .............................................................

BGW31000
BG39504
A013H000
A012H000
A%AUX001

m
1,000
1,100
0,100
0,100
2,500

u
m
h
h
h

12,00

CONDUCTOR DE COURE RZ1-K 0,6/1KV, 1X240 MM2, COL. TUB
Subministrament i instal·lació de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, unipolar de secció
1x240 mm2 i muntat en tubs / safata. Dificultat alta. Compren connexionat, canalitzacions, fixacions, caixes, i qualsevol element necessari per a la seva correcta execució.
P.p.accessoris p/conduc.Cu UNE RV 0,6/1KV
4,39
4,39
Conductor coure UNE RV 0,6/1 KV,1x240mm2
17,00
18,70
Ajudant electricista
17,70
1,77
Oficial 1a electricista
17,10
1,71
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
3,50
0,09
______________________________

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
EG313505

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 28. 11. 2018 amb el número T-83806

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

26,66

CONDUCTOR DE COURE RZ1-K 0,6/1KV, 1X95MM2, COL. TUB
Subministrament i instal·lació de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, unipolar de secció
1x95 mm2 i muntat en tubs / safata. Dificultat alta. Compren connexionat, canalitzacions, fixacions, caixes, i qualP.p.accessoris p/conduc.Cu UNE RV 0,6/1KV
4,39
4,39
Conductor coure UNE RV 0,6/1 KV,1x95mm2
6,10
6,71
Ajudant electricista
17,70
1,77
Oficial 1a electricista
17,10
1,71
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
3,50
0,09
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
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6

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

0,050
0,050
0,448
1,000
2,500

CONDUCTOR DE CU NU DE 1X35 MM2.
Conductor de coure nu, unipolar 1x35 mm2, col·locat al fons de l'excavació i derivació a les diferents connexions,
Compren connexions i derivacions mecàniques, petit material, lectura del valor del terra resultat.

h
h
U
M
h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
P.p.accessoris p/conduc.cu.nus
Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2
Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica

80

A012H000
A013H000
BGW38000
BG38U035
A%AUX001

m

-83

FG380902

17,10
17,70
0,32
1,25
1,80

0,86
0,89
0,14
1,25
0,05
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

3,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb DINOU CÈNTIMS
EHBTS001

Ut

LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL•LACIÓ BT
Legalització de la instal·lació elèctrica. Inclou projecte de legalització, butlletí i certificat final d'obra, tasses de Visat,
tasses de l'entitat verificadora i d'industria, amb l'obtenció de la corresponent acta favorable, i registre digital de la
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

980,00

PT

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS VUITANTA EUROS

CAPITOL C08 SEGURETAT

CUBCAPITOL C08-1 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

TANCA H=2M,PLANXA ACER GALV.+PALS/3M,DAUS FORM.,DESMUNT.
Subministrament i muntatge de tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, incloent pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó, amb el desmuntatge inclòs, amb part proporcional de
petit material i qualsevol element per a la seva correcta instal·lació.
0,330 m2 PLANXA ACER GALV.G=0.6MM,P/TAN.MET.
2,23
0,74
0,054 h
Manobre
18,00
0,97
0,054 H
Oficial 1a
21,00
1,13
0,001 m3 FORMIGÓ 200KG/M3,1:3:6,CIMENT PÒRTL.ESCÒR. CEM
56,16
0,06
______________________________

CA

B64M2201
A0140000
A0121000
D060P021

M

TOTAL PARTIDA .............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
H6452111

B64M1101
A0140000
A0121000

M

2,90

TANCA H=1M,MALLA PLASTICA+ REA 3M, PROTECCIÓ, DESMUNT.
Subministrament i muntatge de tanca d'alçària 1 m, de malla plàstica de color taronja, incloent barres de tub d'acer
corrugat col.locats cada 3 m amb caputxons vermells de protecció, amb el desmuntatge inclòs, amb part propor1,000 m2 MALLA PLASTICA 1M,
0,10
0,10
0,040 h
Manobre
18,00
0,72
0,040 H
Oficial 1a
21,00
0,84
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

SUBCAPITOL C08-2 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
HBBA1511

U

BBBA1500
A0140000
B0A41000

1,000 u
0,163 h
0,040 cu

TOTAL PARTIDA .............................................................

U

1,66

PLACA SEGURETAT LABORAL,ACER SERIGRAF.,40X33CM,FIX.MECÀNICAMENT+
Subministrament i muntatge de placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de
40x33 cm, fixada mecànicament, amb el desmuntatge inclòs, part proporcional de petit material i qualsevol element
PLACA SEGURETAT LABORAL,PLANXAACER LLISA
10,52
10,52
Manobre
18,00
2,93
VISOS,P/FUSTA/TACS PVC
1,00
0,04
______________________________

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
HBC12100

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 28. 11. 2018 amb el número T-83806

H6452131

CON DE PLÀSTIC REFLECTOR H=30CM
Subministrament de con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva correcta instal·lació.
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0,016 h
1,000 u

Manobre
CON PLÀSTIC REFLECTOR H=30CM,2USOS

80

A0140000
BBC12102

6

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

18,00
2,49

0,29
2,49
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

2,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
M

D0B27100
A0140000
BBC19000

0,100 kg
0,071 h
1,000 m

CINTA ABALIS.,SUPORT/5M,DESMUNTATGE
Subministrament i muntatge de cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs, part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva correcta instal·lació.
ACER B/CORRUG.OBRA MAN.TALLER B 400 S
Manobre
CINTA ABALIS.

-83

HBC19081

0,54
18,00
0,09

0,05
1,28
0,09
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

1,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
U

A0140000
BBC1GFJ2

0,163 h
1,000 u

LLUMENERA LÀMPADA INTERMITENT AMBRE,BAT.12V,DESMUNTATGE
Subministrament i muntatge de llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 v i
amb el desmuntatge inclòs, part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva correcta instal·lació.

PT

HBC1GFJ1

Manobre
LLUMENERA LÀMPADA INTERMITENT COLOR

18,00
24,89

2,93
24,89
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

27,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL C08-3 PROTECCIONS

m2 PROTECCIÓ VERT. OBERTUR.,XARXA PROT.SUP.CAIG.,FIL TRENAT,D=4MM,8
Subministre i col.locació de protecció col.lectiva vertical de d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el
h
Manobre
18,00
1,94
cu Claus impacte acer
13,88
0,28
m Fleix
0,16
0,02
m2 Xarxa 4mm,poliam.n/regen.tenac.alt.,d=80x80mm,corda
0,05
0,06
H
Oficial 1a
21,00
3,42
______________________________

CA

H15141J1

A0140000
B0A30B00
B0DZ4000
B1511215
A0121000

0,108
0,020
0,100
1,100
0,163

TOTAL PARTIDA .............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
HGTPPRE

u

FARMACIOLA EQUIPADA
Subministrament i muntatge de farmaciola equipada i revisada, amb: Aigua oxigenada, Alcohol 96º, Tintura de iode,
Mercromina, Amoníac, Gasa estèril, Cotó hidròfil, Benes, Esparadrap, Antiespasmòdics, Analgèsics, Analgèsics,
Tònics cardíacs d’urgència, Bosses per aigua o gel, Guants esterilitzats, Xeringuilles d’un sòl ús, Agulles injectables d’un us, Termòmetre clínic, Tònics cardíacs d’urgència. També disposarà d'un manual de primers auxilis.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

APARTAT 1.1.4.2 EQUIPAMENTS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
HBAS2311

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 28. 11. 2018 amb el número T-83806

APARTAT 1.1.4.1 PROTECCIONS COL·LECTIVES

U

ARMILLA GROGA AMB TIRES REFLECTORES
Armilla groça amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, per a la senyalització dels operaris.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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U

CASC POLIETILÈ,P<=400G, UNE EN 812
Subministrament de casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, hoSense descomposició

80

H1411111

6

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

TOTAL PARTIDA .............................................................

5,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
H142545

U

ULLERES PANOR.HERM.PICAP.,MUNTURA PVC,VISOR TELA MET.,UNE EN 173
Subministrament d'ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de pvc i adapSense descomposició

-83

TOTAL PARTIDA .............................................................

2,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
H142AC6

U

PANTALLA P/SOLD.ELÈCT.,MARC ABAT. SUPORT POLIÈST.REFORÇ.FV VUL.G
Subministrament de pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció din 12, homologada segons une en 175.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

6,82

H1431101

PT

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
U

PROTECTOR AUDITIU TAP ESCUMA, UNE EN 352-2/UNE EN 458
Subministrament de protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons une en 352-2 i une en 458.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

0,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
U

RESPIRADOR ALLOTJ.P/FILT.,4PUNTS FIX.,CE
Subministrament de respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació
de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons ce
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

CA

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
H1454420

U

GUANTS ANTIHUMITAT, NEOP.S/SUP.+COTÓ,MANIG.<1/2AVANTB.
Subministrament de parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
H1463253

U

PARELLA BOTES DIELÈC. RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF. SOLA ANTILLISC.
Subministrament de parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons din 4843
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb ONZE CÈNTIMS
H1481131

U

GRANOTA TREBALL,POLIÈST./COTÓ,BUTXA.EXT.
Subministrament de granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
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H1443012

4,93

18,11

12,12
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BM313511
BMY31000
A013M000
A012M000

U
1,000
1,000
0,217
0,217

u
u
h
h

EXTINTOR MANUAL CO2,5KG,PRESSIÓ INCORPO.,PINTAT,SUP.PARET
Subministrament i col.locació d'extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a paret, part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva correcta col.locació.
EXTINTOR CO2,5KG,PRESSIÓ INCORPO.PINTAT
85,84
85,84
P.P.ELEMENTS ESPECIALS P/EXTINT.
0,18
0,18
AJUDANT MUNTADOR
14,28
3,10
Oficial 1a muntador
16,62
3,61
______________________________

-83

EM31351J

80

SUBCAPITOL C08-4 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS

6

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

TOTAL PARTIDA .............................................................

92,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
HM31161J

0,217
1,000
0,217
1,000

EXTINTOR POLS SECA,6KG,PRESSIÓ INCORPO.PINTAT,SUPORT/DESMUNT.INC
Subministrament i col.locació d'extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs, , amb suport a paret, part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva correcta col.locació.

h
u
h
u

AJUDANT MUNTADOR
EXTINTOR POLS SECA,6KG,PRESSIÓ INCORPO.PINTAT
Oficial 1a muntador
P.P.ELEMENTS ESPECIALS P/EXTINT.

PT

A013M000
BM311611
A012M000
BMY31000

U

14,28
28,06
16,62
0,18

3,10
28,06
3,61
0,18
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

34,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL C08-5 TASQUES DE SEGURETAT

PA HORES DE TASQUES DE SEGURETAT
20,000 h
Manobre
10,000 H
Oficial 1a

18,00
21,00

360,00
210,00
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
570,00

CA

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SETANTA EUROS

SUBCAPITOL C08-6 FORMACIÓ EN SEGURETAT
D41IA020
U42IA020

h

5,000 Hr

Formació en seguretat i higiène.
Formació de seguretat i higiene en el treball, considerant una hora a la setmana i realitzada per un encaregat.
Formacion segurid.e higiene
90,00
450,00
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS

SUBCAPITOL C08-7 RECONEIXAMENT MÈDIC
D41IA040
U42IA040

u
5,000 Ud

Reconeixament mèdic obligatori.
Reconeixament mèdic obligatori.
Reconocimiento médico obligat

38,00

TOTAL PARTIDA .............................................................

SUBCAPITOL C08-8 DOCUMENTACIÓ
Ut

REDACCIÓ DEL PLA DE SEGURETAT
Redacció del pla de seguretat i salut laboral, i provisó de la resta de documents, com obertura de centre de treball,
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA EUROS

Novembre 2018

450,00

190,00
______________________________

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA EUROS

DHAS121

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
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PLA D’OBRA.
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ANNEX. PLA D’OBRA.

80

La pista poliesportiva es divideix en tres zones, mitjançant les cortines existents. L’ocupació serà:

OCUPACIÓ POLIESPORTIU COBERT DE L'HOSPITALET DE L'INFANT
Dimarts

Dimecres

Dijous

Zona 1
08:00 - 09:00

Zona 2

Zona 3

POL-Institut de 8:30 a 9:00

Zona 1

Zona 2

Zona 3

POL-Institut de 8:30 a 9:00

Zona 1

Zona 2

Zona 3

POL-Institut de 8:30 a 9:00

Zona 1

Zona 2

PZ2-Escola
Mestral

PZ3-Escola
Mestral

PZ1Institut

PZ2-Escola
Mestral

PZ3-Escola
Mestral

PZ1-Institut

PZ2-Escola
Mestral

PZ3-Escola
Mestral

PZ1-Institut

12:00 - 13:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

PZ1-Institut

PZ1-Futbol
Sala de
15:30 a
16:30 h

PZ1-Institut

HORARI TRREBALL

PZ1Bàsquet
PZ2-Rítmica

PZ3-Rítmica

PZ1-Institut

HORARI TRREBALL

PZ1Patinatge

PZ2Patinatge

PZ3Patinatge

PZ1-Futbol
Sala de
15:30 a
16:30 h

PZ1Bàsquet

HORARI TRREBALL

PZ2Rítmica

PZ2-Escola
Mestral

PZ3-Escola
Mestral

Zona 1

Zona 2

Zona 3

POL-Institut de 8:30 a 9:00

PZ1-Institut

CA

13:00 - 14:00

PT

10:00 - 11:00

PZ1-Institut

Zona 3

POL-Institut de 8:30 a 9:00

09:00 - 10:00

11:00 - 12:00

Divendres

-83

Dilluns
DIES / HORARI

PZ2-Escola
Mestral

PZ3-Escola
Mestral

PZ1-Institut

PZ1-Institut

HORARI TRREBALL

HORARI TRREBALL

PZ3Rítmica

PZ1Patinatge

PZ2-Rítmica

PZ3-Rítmica

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

PZ1Handbol de
18 a 20:30 h

PZ1-Patinatge

PZ1Handbol de
18 a 20:30 h
HORARI TRREBALL

PZ3-Patinatge

HORARI TRREBALL
PZ1-Futbol Sala de 20:30 a 22:00 h

21:00 - 22:00

PZ2-Patinatge

PZ1-Campionat Futbol Sala de 20:30 a 22 h

PZ1-Futbol Sala de 20:30 a 22:00 h

PZ1-Campionat Futbol Sala de 20:30 a
22 h

NOTA: ELS TREBALLS ES REALITZARAN SEMPRE AMB EL PAVELLÓ OBERT I OCUPAT.
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INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ i VENTILACIÓ. PAVELLÓ
MES 1
SETMANA 1

SETMANA 2

SETMANA 3

MES 2
SETMANA 4

SETMANA 5

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3

5

6

SETMANA 6
7

1

2

SETMANA 7

SETMANA 8

SETMANA 1

I

PETICIÓN MATERIALS

RETIRADES PARCIALS DE SOSTRES

CONDUCTES

SETMANA 3

SETMANA 4

CONTROL I REGULACIÓ

EQUIPS INTERIORS

BANCADA COBERTA

EQUIPS EXTERIORS

O

REPOSICIÓ DE SOSTRES I REPASOS
ACABATS

O

POSADA EN MARXA INICIAL / PARCIAL
ACABATS

CA

PT

ELEMENTS DE DIFUSIÓ

POSADA EN MARXA INICIAL / PARCIAL

SETMANA 2

3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
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REPLANTEIG OBRA

4

MES 3

O

POSADA EN MARXA INICIAL / PARCIAL
GESTIÓ DE RESIDUS
POSADA EN MARXA INICIAL / PARCIAL

O

SEGURETAT I SALUT LABORAL

FINAL OBRA

F

NOTA: Es preveu un horari restringit, en funció de la utilització del pavelló, veure taula anterior.
En horari de no treball, es podrà acordar amb els tècnics d’esports utilitzar una de les tres zones.
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ANNEX. PLA DE CONTROL QUALITAT.

Les dades generals del CONTROL DE QUALITAT / EXECUCIÓ DELS MATERIALS, es detallen a

7.3.1
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continuació:

OBJECTE I PLANEJAMENT GENERAL.

Per tal d’assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l’obra, s’han definit i
programat una sèrie d’operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla
d’autocontrol de qualitat del contractista (PAQ), constituint el nivell mínim exigible.

PT

Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota la supervisió de la Direcció
d’execució de l’obra (DEO).

A l’inici de l’obra, la DEO estudiarà el pla d’autocontrol del contractista, i proposarà els canvis que consideri
oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra. En conseqüència, el PAQ ha de





CA

En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre:
Control de recepció (materials)
Control d'execució.
Control d’obra acabada.

Incloent dins d’aquests els controls geomètrics i les proves d’acabat.
La qualitat final es veu tant condicionada pels processos d'execució com per la qualitat intrínseca dels
materials.
Aquests, fruit de processos industrials, presenten característiques bastant estables i, en molts casos, arriben
acompanyats de certificats de garantia de qualitat. És per això que aquest pla es centrarà, fonamentalment,
en el control dels processos d'execució, confiat quasi sempre a inspeccions visuals comprovacions senzilles
que no requereixen de l'actuació d'una empresa especialitzada, sense oblidar el paper imprescindible que
desenvolupen els laboratoris en el control de qualitat dels materials.
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CONTROL DE RECEPCIÓ (MATERIALS).

Es garantirà els paràmetres de qualitat que han de tenir cadascun dels materials utilitzats a l'obra. La

-83

justificació d'aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents formes:
- Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de confondre aquest
concepte amb el certificat de qualitat de l’empresa fabricant, que és un reconeixement centrat en la seva
gestió. La marca de qualitat de producte implica l’existència d’un procediment de fabricació establert i una
campanya sistemàtica d’assaigs que garantit zen uns determinats paràmetres de qualitat per aquell
producte.

PT

- Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats específicament per l'obra
concreta), sempre que s’hagin realitzat en data representativa, a criteri de la DEO. No s'han d’acceptar
resultats d'assaigs antics de dubtosa relació amb el producte actual.
Realització d'assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar durant la seva execució.
justificacions de qualitat, acompanyades d'una inspecció visual de recepció realitzada per un tècnic

CA

competent. En el cas dels materials que segueixen a continuació, com a excepció del criteri general, serà
obligatòria la realització d'una campanya específica d'assaigs per part d'un laboratori acreditat.
Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels
documents acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats
expressament acceptats per la DEO. Aquests documents acreditatius quedaran arxivats i s'integraran al
document EDC de final d'obra (EDC = Estat de Dimensions i Característiques de l’obra executada).
Si per raons d'urgència, cal utilitzar en obra un material que no ha estat degudament rebut, per exemple per
estar pendent de presentació dels resultats d'assaig, caldrà obligatòriament una acceptació provisional de la
DEO i un seguiment estricte, per part del contractista, del destí final d'aquest material a l'obra (traçabilitat).

7.3.3

CONTROL D’EXECUCIÓ / OBRA ACABADA.

El control d'execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció i en les proves finals
d'acabat que, en general, són també inspeccions visuals recolzades amb comprovacions que poden ser
senzilles o que requereixin l’actuació d’un laboratori especialitzat. Moltes d'aquestes operacions de control
es troben recollides al Plec de Condicions Tècniques de l'obra.
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El contractista, en la seva oferta, ha de presentar un avanç del pla d’autocontrol de qualitat que aplicarà a

80

l’obra, que, en cas de ser adjudicatari, haurà de perfeccionar abans de l’inici de les obres.
Cal tenir en compte que, en molts casos, el PAQ no podrà redactar-se totalment en aquest moment. Allà on
per falta de dades o nivell de definició, no es puguin concretar tots els punts que contempla, s’haurà
d’arribar al detall suficient que permeti el seu desenvolupament posterior. El PAQ és dons un document viu,

-83

capaç de recollir les circumstàncies particulars de l’obra que es vagin coneixent en el transcurs de la seva
execució. El pla d’autocontrol del contractista haurà de contemplar, com a mínim, les Partides detallades al
projecte.

Dins l'esmentat pla de qualitat, el contractista indicarà, per a cada activitat de control, el procediment
d'execució i el programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que aplicarà. Aquest document (PPI/PA) ha

PT

de recollir la relació d'operacions de control que el contractista realitzarà durant el desenvolupament i en
acabar cada activitat a controlar. De cada operació de control s'indicarà:
- Freqüència de control: per lot (cada m2 , diària, a l’inici de l’activitat,...).
- Procediment o normativa a aplicar (si és el cas): norma d’assaig, instrucció EHE.

CA

Criteris d'acceptació o no conformitat: resultats a obtenir, toleràncies, etc. També es farà constar si el punt
de control és un punt d'espera o avís, es a dir, si l'execució de l'activitat ha de quedar aturada mentre el
responsable de la inspecció no doni el seu vist-i-plau o hagi estat informat, respectivament.
En la fase d'execució de l'obra, l'aplicació del programa de punts d'inspecció sobre un element concret
donarà lloc a una fitxa d’execució o registre.
Abans de l'inici de l'obra, i de manera consensuada amb la DEO, s'establirà una sectorització de l'obra que
assigni localització a les diferents fitxes d’execució a omplir.
S'establiran també els procediments de documentació de les no conformitats i de les accions correctores,
seguint la sistemàtica que disposi el propi contractista.
Tota aquesta documentació que s'anirà generant durant l'execució de l'obra, quedarà arxivada i formarà part
del document EDC de final d'obra, a on s’inclourà també:
-

Manual d’ús, funcionament i manteniment. (Per l’instal·lador).

-

Legalització davant industria.

-

Control Inicial favorable.
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FITXES DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR.

Degut a les dimensions de l’obra, i a les unitats de cada partida, es realitzarà les fitxes durant l’execució a
mesura que els contractistes presentin les propostes dels materials de cada element de que es conforma

-83

l’obra.

Tot i així el Tècnic Competent es el responsable d’avaluar si durant l’execució de l’obra es necessari la
realització de qualsevol altre assaig o control no especificat en aquestes.
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Com a proposta inicial es presenta la següent taula:
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PROPOSTA CONTROL QUALITAT
CONTROL DE RECEPCIÓ:
- Documentació de subministrament del material.
- Marcatge CE del material.
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- Certificat de garantia del material.

CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA:
- Replanteig de l’element.

- Comprovació dels diàmetres segons projecte.
- Comprovació dels elements de connexió.

CONTROL D’OBRA ACABADA:

PT

- Inspecció visual dels elements.

- Comprovació dels nivells sonors dels equips i dels difusors.
- Comprovació dels gruixos dels aïllaments.

- Verificació de les proves d’estanqueïtat a la xarxa de canonades (ITE 06.4.1 del RITE).
- Verificació de la correcte execució de la xarxa de conductes (ITE 06.4.2 del RITE).
- Verificació de les proves de lliure dilatació (ITE 06.4.3 del RITE).

CA

- Proves de funcionament dels equips de control i regulació.
- Proves de funcionament dels equips climatitzadors, comprovant

Velocitats circulació / renovació
Cabals
salts tèrmics en fred i calor
Consums
.....
Velocitats
Cabals

- Proves de funcionament dels equips recuperadors de calor, comprovant

Salts tèrmics
Consums
.....

Manual d’ús, funcionament i manteniment.
Legalització i controls inicials.
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MANTENIMENT REGLAMENTARI.

Les operacions de manteniment de les instal·lacions subjectes al RITE les han de dur a terme empreses

-83

mantenidores autoritzades.

En fer-se càrrec del manteniment, el titular de la instal·lació ha de lliurar al representant de l’empresa
mantenidora una còpia del «Manual d’ús i manteniment» de la instal·lació tèrmica, contingut en el Llibre de
l’Edifici.

L’empresa mantenidora és responsable que el manteniment de la instal·lació tèrmica sigui realitzat
RITE

PT

correctament d’acord amb les instruccions del «Manual d’ús i manteniment» i amb les exigències d’aquest

INSPECCIÓ

Eficiència energètica.

Màquina Nova

Inspecció periòdica.

SEGÜNT INSPECCIÓ

5 anys

novembre 2021

15 anys.

Novembre 2031

CA

Observacions:

PN > 70 KW.

PERIODICITAT

7.3.5.1

Registre de manteniment.

Es portarà un registre de seguiment del manteniment; de forma digital o bé amb els fulls de seguiment.
Cada full de seguiment de les diferents operacions tindrà la següent documentació:
La fitxa de cada operació contindrà les següents dades:
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FITXA OPERACIÓ

80

Titular
Emplaçament.
Zona.
Titular del manteniment.

-83

Nombre d'ordre de l'operació de manteniment preventiu.
Nombre d'ordre de l'operació de manteniment correctiu.
Data d'execució.

Elements analitzats.

PT

Operacions realitzades.

Personal que les realitza.
Consum energètic anual.
Horari / Temps d'encès.

CA

Mesura i valoració de l'energia activa.

Mesura i valoració de l’energia reactiva.
Factor de potència.

Nivells Temp. / Humitat.

Notes:
- El registre de les operacions de manteniment de cada instal·lació es farà per duplicat i es lliurarà una còpia al titular de la
instal·lació. Tals documents haurien de guardar-se almenys durant cinc anys, contats a partir de la data d'execució de la
corresponent operació de manteniment.
- Les mesures es realitzaran segons la ITC-AE-07.
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Horari / Temps apagat.
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Pla de manteniment.

Segons la instrucció tècnica IT-3, les operacions de manteniment preventives i la seva periodicitat seran les
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que es mostren a continuació:

PLA DE MAQUINA

Equip:
Marca:
Model:
Potència frig. / cal.:
Tipus
Ubicació:

PT

Unitats

Componentes singulars de l’equip:

Estat de l’equip:

CA

Mantenibilitat:
Accessibilitat:
Entorn sala:

Elements auxiliars:
Sorolls estranys
Altres:

ALTRES SISTEMES AUXILIARS

Ventilació:

Compliment normativa
Normativa:

MILLORES
Notes:
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ESTAT EQUIPS
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80

MANTENIMENT A REALITZAR
Concepte
Neteja dels evaporadors
Neteja dels condensadors

Periodicitat
Anual
Anual
Mensual

Revisió i neteja de filtres d’aire

Mensual

-83

Comprovació dels nivells de refrigerant, corretges dels ventiladors.
Revisió de l’estat mecànic de l’equip (xapa, vibracions, etc).
Revisió de bombes i ventiladors.

Revisió de les unitats finals de distribució d’aire.

Inspecció i neteja de les safates de condensats, desguassos i
desinfecció dels mateixos amb tractament bactericida.

PT

Comprovar, revisar quadre elèctric màquines i termòstat.

Anual
Mensual
Anual
6 meses
Bianual

Revisió i neteja de les unitats d’impulsió i retorn d’aire

Anual

Revisió i neteja de conductes d’aire

Anual

Notes:

7.3.5.3

Instal·lació de Baixa tensió.

Es legalitzarà seguint totes les indicacions del reglament de Baixa tensió vigent (RBT):
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d’us.
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A més a més es realitzarà el pla de manteniment indicat pel Fabrican, segons documentació del manual

7.7
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REPORTAGE FOTOGÀFIC

80

REPORTGE FOTOGRAFIC.

Vista interior.
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Façana Principal Edifici.

Vista aerea.

Vista Plaques solars coberta.
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Cremadaor de Gas-oil, ITA 70, de 65 KW tèrmics.

Unitat partida Panasonic, PP. CU-B-028dbE5
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Vista interior cel ras.

Unitat ACSON, PB.
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Caixa de seccionament CS.

Novembre 2018

Pàg.-7

de 7

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Josep Miquel Arandes Salvadó (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 28. 11. 2018 amb el número T-83806

-83

PT

CA
80

6

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ
COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT
REPORTATGE FOTOGRAFIC

Aigua calenta Sanitaria (ACS).
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ANNEX 8. MILLORES.
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En la present annex memòria es detallen les característiques i especificacions de les possibles millores a la
modernització de la instal·lació de climatització i ventilació de la pista poliesportiva del Pavelló d’Hospitalet
de l’Infant..

Principalment es preveuen les següents actuacions:
Millora 01. Climatització del vestíbul.



Millora 02. Climatització del passadís.

PT



Es tracta de MILLORES SENSE COST, Les quals es descriuen a continuació:

7.8.1

MILLORA 01- CLIMATITZACIÓ DEL VESTÍBUL.

Vestíbul:

SISTEMA PARTIT, BOMBA DE CALOR PER CONDUCTES. 1x1.

Degut a que els sistema escollit aporta les següent avantatges:



Modulació en el funcionament.
Unitats partides fàcils d’instal·lar en l’espai disponible.



Flexibilitat en la instal·lació, reducció del espai necessari i menys temps de Instal·lació.



Rendiments energètics elevats.

La solució adoptada, és la instal·lació de 1 Unitats partides de conductes, per l’espai definit:
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• Model:

VALOR
PEZ-250YKA

• Capacitat nominal en refrigeració:

22 kW.

• Potencia absorbida en refrigeració:

8,31 kW.
2,65

• EER (100 %):

• Capacitat nominal en calefacció:

27 kW.

• Potencia absorbida en calefacció:

8,94 kW.

• COP (100 %):

3,02

• Pes (Unitat exterior / Interior):

135 / 77 Kg

• Número de compressors:

1

•:Número de circuits

1

• Potència sonora:

61 dB(A).
R-410A.

• Gas frigorífic
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CARACTERÍSTICAS TÈCNIQUES. UNITAT VESTIBUL ENTRADA
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Com a segona millora, es considera el següent sistema de climatització:

SISTEMA PARTIT, BOMBA DE CALOR PER CONDUCTES. 1x1.

-83

Passadís:

PARÀMETRE:

VALOR

• Model:

GPEZS-M100YKJA

• Capacitat nominal en refrigeració:

9,4 kW.

• Potencia absorbida en refrigeració:

3,08 kW.
3,05

• EER (100 %):
• Capacitat nominal en calefacció:

11,2 kW.

• Potencia absorbida en calefacció:

3,02 kW.

• COP (100 %):

3,7.

• Pes (Unitat exterior / Interior):

78 / 39 Kg

• Número de compressors:

1

•:Número de circuits

1

• Potència sonora:

51 dB(A).
R-410A.

• Gas frigorífic
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XARXA DE REFRIGERANT.

El nou sistema de climatització amb unitats partides, s’instal·la amb dos línies de refrigerant, aïllades:

-83

Líquid.

PT

Gas.

CA

mm i complint amb el CTE.

Degut a que la instal·lació es farà tota de cop, es preveu una posada en marxa ifinal amb una única
càrrega de refrigerant.
Detecció de fuites.

Degut a la utilització del sistema i tenint en compte:


Que no hi ha pernoctació.



Els espais principals diàfans i grans per on passen les línies frigorífiques.



La ventilació de totes les dependències.

No es preveu la detecció de fugues de gas frigorífic, ja que no es preveu arribar a la concentració màxima
permesa de R410-A de 0,44 kg/m3.
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DISTRIBUCIÓ D’AIRE.

A partir de les unitats interiors de conductes, es realitza una impulsió horitzontal, mitjançant conductes i
reixes de retorn i d’impulsió.

-83

Es disposa també de dos retorns, un per cada zona, i retornant per baix per tal d’evitar l’estratificació.
Conductes.

A partir de cada unitat de zona, la impulsió d’aire és realitza a baixa velocitat, mitjançant conductes de fibra

PT

de vidre tipus:

CLIMAVER NETO PRO
E = 25 MM.

Els retorns es realitzen un per màquina amb el mateix tipus de conducte, verticalment per evita
l’estratificació a l’Hivern, amb acabat recobert amb placa de guix pintat Blanc RAL 9010.
Reixes i difusors.

A la impulsió disposem dels següents difusors:
-

Difusor lineal lacat blanc, de 3 vies, amb plenum.

Al retorn disposem de les següents reixetes:
Reixa d’alumini Lacada Blanc RAL 9010 / Alumini anoditzat.
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L’aportació d’aire primari al passadís es realitza natural, mitjançant les pròpies aportacions del fluxe de
persones al obrir les portes. Les poques hores previstes de funcionament i el baix cabal, no fan aconsellable
la recuperació.

XARXA DE CONDENSATS.
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7.8.6

Les unitats partides disposaran de conducció de drenatge sifònic de PVC de 40 mm de diàmetre nominal,
per la recollida de condensats, que es conduiran fins a l’EMBRONAL / baixant de sanejament (PLUVIALS)
més pròxim.

7.8.7

REGULACIÓ I CONTROL.

7.8.8

PT

Cada unitat partida, disposarà del seu comandament de control.

BANCADA COBERTA.

Per tal de poder instal·lar les noves unitats partides, s’aprofita la bancada de les unitats ROOF TOP del

7.8.9

CA

dobles:

Marca: VIBCON.
Model: VIB.20.50
Acabat: Bany Galvanic zincat

REVISIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ (VEN).

Es preveu una revisió i adequació de la Ventilació existent (VEN), extraccions i aportacions, i la seva posada
en marxa pel compliment de la normativa vigent.
7.8.10 AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA / MODIFICACIÓ DE LA INSTAL•LACIÓ DE BT.
L’alimentació elèctrica dels nous equips, ja està prevista el quadre general de clima de la planta coberta.
Les noves d’alimentació de les unitats Noves línies d’alimentació des de el subquadre de coberta i
mitjançant safates interiors de PVC, o exteriors galvanitzades, totes amb tapa.es tiraran línies noves per tal
d’alimentar l’ampliació i cada receptor per separat, segons els següents circuits:
SQCLM

a

UP-6

5 x 16 mm2 Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV.

SQCLM

a

UP-7

5 x 16 mm2 Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV.
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Les quals es disposaran pel recorregut més idoni, per tal de millorar la caiguda de tensió i la facilitat

80

d’instal·lació.

7.8.11 TANCAMENT I ACABTS.

Per tal de deixar les instal·lacions en correcte estat de ús i funcionament, s’han previst les següents

-83

actuacions:


Es preveu una partida de paleteria per a la formació de tots els forats i passos.



En la màquina del vestíbul, es preveu la col·locació de noves plaques del cel ras, per tal d’amagar
els conductes de fibra.



En el retorn de la màquina del vestíbul es preveu amagar el conducte mitjançant placa de guix
pintada. Al igual que els cortiners del conducte d’impulsió.
Es preveu també una partida de repassos de pintura en els espais a on s’hagin actuat.

PT



7.8.12 GAS FRIGORÍFIC.

CA

7.8.13 POTÈNCIA INSTAL·LADA.

La potència tèrmica instal·lada en la modificació, és inferior a la ja legalitzada, quedant finalment:

REF

UP-06
UP-07

POTENCIA TÈRMICA TOTAL

MARCA

MITSUBISHI
MITSUBISHI
TOTALS

MODEL
PEZ-250YKA
GPEZS-M100YKJA

La potència total màxima de la millora és dona en Fred.
Augmentant la potència total fins a:

FRED (KW)
22
9,4
31,4

CALOR (KW)
27
11.2
27

31,4 KW (27 kCal/h).
271,4 KW ( 233,4 kCal/h).
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Pressupost detallat.

CAPITOL M01 MILLORA M01- CLIMA VESTIBUL
SUBCAPITOL C03 TANCAMENTS I ACABATS
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Pa AJUDES DE PALETA A L'OBRA CIVIL

Ajude de paleteria en la formació forats i passos. Compren mà d'obra i petit material.
General

E84CA3LB

0,5

0,50
______________________________________________________
0,50

563,61

281,81

m2 CEL RAS 120X60 CM, ENTRAMAT VIST, TIPUS HERACLIT

PT

Cel ras modular a base de plaques de 120X60 cm, tipus HERACLIT, iguals a les existents, sistema
de fixació vist i suspensió autoanivelladora.
Compres el mutatge a alçades superiors a 5 m, amb medis d'elevació mecànics, revisant l'integritat
de les guies i suportrs existents, amb part proporcional de petit material, suport, fixacions i qualsevol
element per a la eva correcta aplicació i execució.
Conducte Clima UP-06

ARMAPLC1

1

9,000

1,000

1,000

9,000
______________________________________________________
9,00

42,35

381,15

m2 APLACAT INTERIOR AMB PLACA DE GUIX 12 mm.

Aplacat interior amb pladur 12 mm, rejuntat, segellat i acabat, amb part proporcional rastrells metàl·lics galvanitzats cada 60 cm, caixons, elements singulars, forats, i qualsevol altre element necessari per a la seva correcte execució.

CA

2
2
2
2

Conducte retorna
General

ERRDFÑE

4,50
4,10
6,00
5,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

9,00
8,20
12,00
10,00
______________________________________________________
39,20

m2 PINTAT VERTICAL INTERIOR, 1B+2A, SILICI, TITAN, RAL 9010.

27,45

Pintat de tancaments verticals, amb repas de les superfícies, capa d'imprimacio i dos d'acabat de
pintura al silici color blanc RAL 9010, marca TITAN, Professional, amb part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva correcta aplicació i execució.
Plaques Conducte impulsió

2
2
2

Plaques Conducte retorna

4,50
4,10
6,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

4,91

TOTAL SUBCAPITOL C03 TANCAMENTS I ACABATS .........
SUBCAPITOL C04 INSTAL.LACIONS CLIMATITZACIÓ

Ut GRUA DE TRANSPORT DE MATERIALS

Grúa de 40 m de longitut de braç per a pujar materials en obra.
Pujada màquines i bancades.

0,5

857,52

Ut BOMBA DE CALOR PARTIDA DE CONDUCRE DE 22 KW P.F.

Subministrament i muntatge de Unitat tipus partida de conductes, Bomba de calor, marca MITSUBISHI, model PEZ-250YKA, o equivalent, de condensació per aire:
Capacitat nominal en refrigeració:
Potencia absorbida en refrigeració:
EER (100 %): 2,65
Capacitat nominal en calefacció:
Potencia absorbida en calefacció:

143,37
_______________

1.882,37

0,50
______________________________________________________
0,50

EACLMPU1

1.076,04

9,00
8,20
12,00
______________________________________________________
29,20

ESASASA1
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Conducte impulsió

22 kW.
8,31 kW.
27 kW.
8,94 kW.
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COP (100 %):
3,02
Pes (Unitat exterior / Interior):
Número de compressors: 1
:Número de circuits 1
Potència sonora:
61 dB(A).
Gas frigorífic R-410A.

6

ANNEX 8. MILLORES

80

135 / 77 Kg

Muntada sobre bancada, amb part proporcional de bigues traveseres galvanitzades, ancoratges, petit
material i qualsevol element necessari pel seu correcte funcionament i manteniment.

ELLÑPOIKK

1

-83

Unitat UP-06. Vestibul

1,00
______________________________________________________
1,00

m2 CONDUCTE FV AGLOMERADA 66-90KG/M3, e=25 MM,EN CEL RAS

7.723,72

7.723,72

Conducte rectangular de fibra de vidre aglomerada amb resines termoenduribles (66 a 90 kg/m3), de
50x20 cm, de 25 mm de gruix, de la marca ISOVER, model CLIMAVER NETO POR, muntat en
el cel ras superficialment, a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació mecànics, incluint
suports, unions i part proporcional d'elements pel a la seva correcta execucció, funcionament i manteniment.

Retorn

EEK71GG2

5,00
4,06
6,00
1,00

2,80
1,80
2,60
2,60

m DIFUSOR LINEAL DE 4 VIES H=300, ALUMINI ANODITZAT / LACAT
Unitat partida UP-06
Impulsió
4
1,20

14,00
7,31
15,60
2,60
______________________________________________________
39,51

37,58

1.484,79

4,80
______________________________________________________
4,80

80,31

385,49

Ut REIXA DE RETORN DE 500x2000mm D'ALUMINI ANODITZAT / LACAT

CA

Reixa de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat, lacada blanc RAL 9010,de la marca Koolair o
equivalent, de mides 500 x 2000 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al
bastiment, amb filtre i part proporcional d'accesoris i petit material.
Unitat Partida UP-06

EACLMPU2

2

2,00
______________________________________________________
2,00

101,34

202,68

Ut BOMBA DE CALOR PARTIDA DE CONDUCTE DE 9,4 KW P.F.

Subministrament i muntatge de Unitat tipus partida de conductes, Bomba de calor, marca MITSUBISHI, model GPEZS-M100YKJA, o equivalent, de condensació per aire:
Capacitat nominal en refrigeració:
Potencia absorbida en refrigeració:
EER (100 %): 3,05
Capacitat nominal en calefacció:
Potencia absorbida en calefacció:
COP (100 %):
3,7.
Pes (Unitat exterior / Interior):
Número de compressors: 1
:Número de circuits 1
Potència sonora:
51 dB(A).
Gas frigorífic R-410A.

9,4 kW.
3,08 kW.
11,2 kW.
3,02 kW.
78 / 39 Kg

Muntada sobre bancada, amb part proporcional de bigues traveseres galvanitzades, ancoratges, petit
material i qualsevol element necessari pel seu correcte funcionament i manteniment.

Unitat UP-07. Passadís

1

1,00
______________________________________________________
1,00

ECLM042

Ut AMORTÏDOR METÀL·LIC DE 50 kG.
Unitat Partida UP-06
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ECLMDL30

1
1
1
1

PT

Unitat partida UP-06
Impulsió

4

3.689,38

3.689,38

4,00
______________________________________________________
4,00

55,98

223,92
_______________

TOTAL SUBCAPITOL C04 INSTAL.LACIONS CLIMATITZACIÓ
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SUBCAPITOL C07 INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

m

CONDUCTOR DE COURE RZ1-K 0,6/1KV, 5X16 MM2, COL. SUP

80

EGWQE16

6

ANNEX 8. MILLORES

______________________________________________________
0,00

11,11

0,00

TOTAL SUBCAPITOL C07 INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

-83

TOTAL SUBCAPITOL C08 SEGURETAT.................................

CA

PT

TOTAL CAPITOL M01 MILLORA M01- CLIMA VESTIBUL ......................................................................
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____________
480,00
____________
16.501,11
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SUBCAPITOL C08 SEGURETAT
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CAPITOL M02 MILLORA M02 - CLIMA PASSADIS
SUBCAPITOL MC01 TANCAMENTS I ACABATS

80

ESVPA221

6
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Pa AJUDES DE PALETA A L'OBRA CIVIL

Ajude de paleteria en la formació forats i passos. Compren mà d'obra i petit material.
General

ERRDFÑE

0,5

0,50
______________________________________________________
0,50

563,61

281,81

m2 PINTAT VERTICAL INTERIOR, 1B+2A, SILICI, TITAN, RAL 9010.

-83

Pintat de tancaments verticals, amb repas de les superfícies, capa d'imprimacio i dos d'acabat de
pintura al silici color blanc RAL 9010, marca TITAN, Professional, amb part proporcional de petit material i qualsevol element per a la seva correcta aplicació i execució.
General

ESASASA1

15

15,00
______________________________________________________
15,00

4,91

TOTAL SUBCAPITOL MC01 TANCAMENTS I ACABATS ......
SUBCAPITOL MC02 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

73,65
_______________

355,46

Ut GRUA DE TRANSPORT DE MATERIALS

PT

Grúa de 40 m de longitut de braç per a pujar materials en obra.
Pujada màquines i bancades.

ELLÑPOIKK

0,5

0,50
______________________________________________________
0,50

m2 CONDUCTE FV AGLOMERADA 66-90KG/M3, e=25 MM,EN CEL RAS

857,52

428,76

CA

Unitat partida UP-07
Impulsió
Retorn

ECLMDL30

EEK71GG2

1
1
1

5,00
5,00
5,00

1,30
1,80
1,80

m DIFUSOR LINEAL DE 4 VIES H=300, ALUMINI ANODITZAT / LACAT
Unitat partida UP-07
Impulsió
2
1,00

6,50
9,00
9,00
______________________________________________________
24,50

37,58

2,00

80,31

Reixa de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat, lacada blanc RAL 9010,de la marca Koolair o
equivalent, de mides 500 x 2000 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al
bastiment, amb filtre i part proporcional d'accesoris i petit material.
1

101,34

Ut BOMBA DE CALOR PARTIDA DE CONDUCTE DE 9,4 KW P.F.

Subministrament i muntatge de Unitat tipus partida de conductes, Bomba de calor, marca MITSUBISHI, model GPEZS-M100YKJA, o equivalent, de condensació per aire:
Capacitat nominal en refrigeració:
Potencia absorbida en refrigeració:
EER (100 %): 3,05
Capacitat nominal en calefacció:
Potencia absorbida en calefacció:
COP (100 %):
3,7.
Pes (Unitat exterior / Interior):
Número de compressors: 1
:Número de circuits 1
Potència sonora:
51 dB(A).
Gas frigorífic R-410A.

160,62

1,00
______________________________________________________
1,00

EACLMPU2

920,71

2,00
______________________________________________________

Ut REIXA DE RETORN DE 500x2000mm D'ALUMINI ANODITZAT / LACAT

Unitat Partida UP-07
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Conducte rectangular de fibra de vidre aglomerada amb resines termoenduribles (66 a 90 kg/m3), de
50x20 cm, de 25 mm de gruix, de la marca ISOVER, model CLIMAVER NETO POR, muntat en
el cel ras superficialment, a h > 6 metres d'alçada, mitjançant elements d'elevació mecànics, incluint
suports, unions i part proporcional d'elements pel a la seva correcta execucció, funcionament i manteniment.

9,4 kW.
3,08 kW.
11,2 kW.
3,02 kW.
78 / 39 Kg
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Muntada sobre bancada, amb part proporcional de bigues traveseres galvanitzades, ancoratges, petit
material i qualsevol element necessari pel seu correcte funcionament i manteniment.

EGWQE10

Ut AMORTÏDOR METÀL·LIC DE 50 kG.
Unitat Partida UP-07

1,00
______________________________________________________

4

1,00

3.689,38

4,00

55,98

TOTAL SUBCAPITOL MC02 INSTAL·LACIONS DE ...............
SUBCAPITOL MC03 INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ

m

3.689,38

4,00
______________________________________________________

-83

ECLM042

1

80

Unitat UP-07. Passadís

223,92
_______________

5.524,73

CONDUCTOR DE COURE RZ1-K 0,6/1KV, 5X10 MM2, COL. SUP

Subministrament i instal·lació de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV,
MULTIpolar de secció 5x10 mm2 i muntat en tubs / safata. Dificultat alta. Compren connexionat, canalitzacions, fixacions, caixes, i qualsevol element necessari per a la seva correcta execució.
Alimentació Unitat partida UP-06

1

5,00

5,00
______________________________________________________
5,00

8,28

PT

TOTAL SUBCAPITOL MC03 INSTAL·LACIONS DE BAIXA ...
SUBCAPITOL MC04 SEGURETAT I SALUT LABORAL

41,40
_______________

41,40
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CA

____________
TOTAL SUBCAPITOL MC04 SEGURETAT I SALUT LABORAL
____________
TOTAL CAPITOL M02 MILLORA M02 - CLIMA PASSADIS .....................................................................
6.401,59
____________
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7.9.2

80

6
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Resum del pressupost.

El Pressupost d’Execució Material (PEM) és de: 22.902,70

-83

CAPITOL
RESUM
EUROS
%
___________________________________________________________________________________________________________________________________ ______
MILLORA M01- CLIMA VESTIBUL ......................................................................................................................................
-TANCAMENTS I ACABATS .....................................................................................................
1.882,37
-INSTAL.LACIONS CLIMATITZACIÓ........................................................................................
14.138,74
-INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ .........................................................................................
0,00
-SEGURETAT ............................................................................................................................
480,00

16.501,11

72,05

M02
-MC01
-MC02
-MC03
-MC04

MILLORA M02 - CLIMA PASSADIS ....................................................................................................................................
-TANCAMENTS I ACABATS .....................................................................................................
355,46
-INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ .................................................................................
5.524,73
-INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ ....................................................................................
41,40
-SEGURETAT I SALUT LABORAL ...........................................................................................
480,00

6.401,59

27,95

____________________

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL
13,00 % Despeses Generals.........................
2.977,35
6,00 % Benefici industrial ............................
1.374,16

22.902,70

_______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.

4.351,51

CA

21,00 % I.V.A. .................................................................................

5.723,38
_______________________

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA

32.977,59
_______________________

Puja el pressupost per contracte, IVA inclòs, l´esmentada quantitat de:

TRENTA-DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

Quantitat inferior al 10 % del pressupost total de contracte iva inclòs del projecte.
Tarragona, a novembre de 2018.
Assabentat i conforme signa el tècnic facultatiu:

Josep Mi. Arandes i Salvadó.
Enginyer Industrial
Novembre 2018
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-C07
-C08
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6

PLÀNOLS

CERTIFICAT D’ACCIÓ PROFESSIONAL.
El present document:

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ

Amb visats anteriors

-

-

I del promotor:

-83

COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT.

AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT

PT

Plaça de l’Ajuntament, 6. CP 43891 Vandellòs (Baix Camp).
(P-4316400-C)

Es certificarà electrònicament per:

Col·legi:

Enginyers Industrials de Catalunya.
10.124.

CA

Núm. Col·legiat:

Josep Miquel Arandes i Salvadó.

Tarragona, a novembre de 2018.

Assabentats i conformes signen:
Certificat

28. 11. 2018 Num. T-83806
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Tècnic Facultatiu:
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PLÀNOLS
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ÍNDEX PLÀNOLS:
PÀGINA

TÍTOL.

P-01

1 de 1

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

P-02

1 de 1

EMPLAÇAMENT.

1 de 2

PLANTA URBANITZACIÓ. E: 1/500

2 de 2

CLASSIFICICACIÓ POUM.

P-04

1 de 1

DISTRIBUCIÓ I USOS. PLANTA SEMISOTERRANI (PS).

P-05

1 de 1

DISTRIBUCIÓ I USOS PLANTA BAIXA (PB)

P-06

1 de 1

P-07

1 de 1

P-08

1 de 1

P-09

1 de 1

P-10

1 de 1

-83

NÚM.

DISTRIBUCIÓ I USOS PLANTA PIS (PP).
DISTRIBUCIÓ I ÚS PLANTA COBERTA (PC).
CLIMATITZACIÓ. PLANTA SEMISOTERRANI (PS).

CLIMATITZACIÓ. PLANTA BAIXA (PB). AMPLIACIÓ.

1 de 1

CLIMATITZACIÓ. PLANTA BAIXA (PB). BAIXA TENSIÓ.

1 de 1

CLIMATITZACIÓ.PLANTA PRIMERA (PP). ESTAT ACTUAL.

1 de 1

CLIMATITZACIÓ. PLANTA PRIMERA (PP). AMPLIACIÓ.

1 de 1

CLIMATITZACIÓ. PLANTA PRIMERA (PP). BAIXA TENSIÓ.

1 de 1

CLIMATITZACIÓ. PLANTA COBERTA (PC). ESTAT ACTUAL.

P-16

1 de 1

CLIMATITZACIÓ. PLANTA COBERTA (PC). AMPLIACIÓ.

P-17

1 de 1

CLIMATITZACIÓ. PLANTA COBERTA (PC). BAIXA TENSIÓ.

P-18

1 de 1

CLIMATITZACIÓ. PLANTA COBERTA (DBA). PROTECCIONS ACUSTIQUES.

P-19

1 de 1

P-20

1 de 1

P-21

1 de 1

P-22

1 de 1

P-12
P-13
P-14
P-15

FAÇANA PRINCIPAL I LATERAL. ESTAT ACTUAL.
FAÇANA PRINCIPAL I LATERAL. AMPLIACIÓ.
SECCIONS LONGITUDINAL I TRANSVERSAL. ESTAT ACTUAL.
SECCIONS LONGITUDINAL I TRANSVERSAL. AMPLIACIÓ..
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CLIMATITZACIÓ. PLANTA BAIXA (PB). ESTAT ACTUAL

CA

P-11

PT

P-03
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PÀGINA

TÍTOL.

P-23

1 de 1

CLIMATITZACIÓ. DETALL MÀQUINA.

1 de 2

CLIMATITZACIÓ. DETALL CONDUCTES DE XAPA AÏLLADA.

2 de 2

CLIMATITZACIÓ. DETALL CONDUCTES DE LLANA MINERAL.

P-25

1 de 1

CLIMATITZACIÓ. DETALL ESCALA DE GAT.

P-26

1 de 1

CLIMATITZACIÓ. DETALL CARCASA UNITAT EXTERIOR PARTIDA.

P-27

1 de 1

BAIXA TENSIÓ. DETALL DE L’ARMARI DE COMPTADOR.

80

NÚM.
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PLÀNOLS

CERTIFICAT D’ACCIÓ PROFESSIONAL.
El present document:

PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL•LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DEL PAVELLÓ

Amb visats anteriors

-

-

I del promotor:
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COBERT, PATRONAT I ESCENARI INTEGRAT DE L’HOSPITALET DE L’INFANT.

AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT

PT

Plaça de l’Ajuntament, 6. CP 43891 Vandellòs (Baix Camp).
(P-4316400-C)

Es certificarà electrònicament per:

Col·legi:

Enginyers Industrials de Catalunya.
10.124.

CA

Núm. Col·legiat:

Josep Miquel Arandes i Salvadó.

Tarragona, a 23 de novembre de 2017.

Assabentats i conformes signen:
Certificat

28. 11. 2018 Num. T-83806

Novembre 2018
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