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MEMÒRIA
1.- Objecte del projecte
Es tracta de l’adequació de l’establiment del bar-restaurant del Poliesportiu Municipal de
Riba-roja d’Ebre propietat de l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre.
L’adequació es necessària per ajustar l’establiment a la reglamentació d’aplicació per
edificis i activitats existents i a les necessitats actuals.
En el temps transcorregut des de la seva implantació, l’establiment ha sofert diverses
ampliacions i modificacions, diversos materials i equips han quedat obsolets i amortitzats.
Des de que es va construir l’edifici, la reglamentació sectorial sobre la construcció, les
instal·lacions i l’activitat ha sofert nombroses modificacions, de caire més restrictiu, que han
comportat obligatorietat en l’adequació dels edificis i establiments existents.
Atès que està prevista a curt termini la licitació per l’adjudicació de la nova concessió
administrativa per l’explotació de l’establiment, l’Ajuntament ha considerat que prèviament es
el moment idoni per realitzar l’adequació de l’establiment.
2.- Descripció de l’edifici i l’establiment
Es un edifici en planta baixa amb cambra de separació del terreny, en forma de “L”, en
el braç més llarg es situa el bar-restaurant i en l’altre els vestidors del poliesportiu.
Aquestes dos dependències son funcionalment independents, disposant cadascuna
d’accessos i instal·lacions pròpies, pel que es pot considerar que son dos establiments entre
mitgeres.
No es objecte d’aquest projecte cap actuació en els vestidors.
El bar restaurant disposa de dos accessos des de l’exterior, un per l’espai lliure d’accés
al recinte poliesportiu a través de la zona del bar, i un altre des de un espai exterior propi
accessible des de el carrer Sant Agustí a través del vestíbul entre el bar i el restaurant. A part hi
ha un tercer accés de serveis a través del vestíbul de la cuina.
L’establiment s’estructura en les següents zones i dependències:
-

-

-

Bar

o Zona de públic
o Barra
o Magatzem bar
o Cambra de neteja i servei personal
Serveis higiènics
o Vestíbul
o Serveis homes
o Serveis dones
Restaurant
o Vestíbul
o Menjador
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-

Cuina
o
o
o
o
o

Vestíbul
Cuina
Cambra frigorífica
Magatzem
Pati

La superfície útil d’aquestes dependències es relaciona en el quadre següent:

L’accés a través del bar salva un desnivell de 40 cm amb una escalinata de 3 esglaons.
L’accés a través del vestíbul entre bar i restaurant salva un desnivell de 80 cm, amb una
escala de 5 esglaons i una rampa del 5% de pendent.
Dins de l’establiment tot està a la mateixa cota, a excepció del magatzem del bar no
accessible al públic.
L’alçada lliure de l’establiment es de 2,83 m.
Les parets de tancament son de fàbrica de obra ceràmica, a causa de les ampliacions
fetes a l’edifici la estructura està formada per parets de càrrega de obra ceràmica, elements de
formigó armat i perfils metàl·lics, els sostres son de biguetes pretesades autorresistens de
formigó armat i cassetons ceràmics, la coberta de teulada de teula, la fusteria exterior de
perfilaria de alumini i de fusta, la interior de fusta, els serveis tenen les parets enrajolades.
3.- Situació actual
Els serveis higiènics no disposen dels espais necessaris per l’accessibilitat adaptada ni
de cap cabina adaptada ni disposen dels aparells sanitaris mínims per un establiment d’aquest
tipus i dimensions.
Es necessari implantar uns serveis higiènics a l’exterior, independents, per
complementar els serveis de la zona de la piscina.
La fusteria i envidrament exterior del bar i del menjador son antics, poc eficients i
comporten molta pèrdua d’energia destinada a la climatització de l’establiment.
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La porta d’accés al restaurant obra cap a l’interior.
La ventilació existent no garanteix les renovacions d’aire necessàries segons la
reglamentació vigent.
La sortida de fums de les estufes de pellets es realitza horitzontalment a l’exterior i per
sota de la coberta de l’edifici.
L’accés de serveis a la cuina, que es realitza per una escala, no disposa de replà abans
de la porta.
Els aparells d’aire condicionat son molt antics, amb el gas refrigerant no adequat i poc
eficients.
La instal·lació elèctrica, per envelliment, materials no adequats a la reglamentació actual
i per les diverses modificacions i ampliacions realitzades no es la adequada per un establiment
d’aquest tipus.
Les lluminàries existents son antigues i no aporten el grau d’il·luminació recomanat per
establiments d’aquest tipus.
La cuina disposa de equipament d’acer inoxidable, no obstant:
- Cal realitzar algunes reparacions puntuals en els suports
- Els armaris frigorífics tenen avariat el motor
- No disposa de rentavaixelles ni de rentamans amb polsador de peu
- La campana extractora te una considerable potència i el motor està al seu interior.
- No disposa d’extinció automàtica d’incendis
- La connexió elèctrica del forn està molt propera al mateix i està afectada per la seva
calentor.
Anteriorment la calefacció era per radiadors i una caldera que se alimentava de una
bateria de 10 bombones de gas butà, actualment fora de servei, si be els focs de la cuina
funciones amb gas butà.
L’accés al bar no disposa de una rampeta per els cotxets.
L’enllumenat de emergència es antic i els aparells poc eficients.
4.- Actuacions d’adequació
Modificar els serveis higiènics interiors, ampliant l’espai destinat a ells per encabir dos
lavabos i quatre cabines, amb un vestíbul i una cabina adaptats.
L’ampliació comporta substituir un tram de paret de càrrega per una jàssera metàl·lica,
desmuntar la distribució actual i fer-ne una de nova, amb els acabats adequats per aquests tipus
d’espais, per aconseguir els paràmetres d’accessibilitat, dos de les portes son corredisses.
La modificació comporta la renovació de les instal·lacions d’electricitat, enllumenat,
fontaneria i sanitaris.
Fer una petita ampliació adossada a l’edifici per l’exterior, a la zona de la piscina, al
costat dels serveis higiènics interiors, per encabir dos cabines independents amb inodor i lavabo.

3

La ampliació es realitza adaptant-se a la geometria de l’edifici en aquest punt sense
afectat a cap de les finestres existents.
Atès que els desguassos s’han de connectar als del serveis interiors, i que aquests estan
disposats penjats del sostre per dins de la cambra sota el paviment, els nous serveis es disposen
a la mateixa cota que els interiors, sobre un sostre y cambra, per accedir al serveis es preveu
una terrassa i uns esglaons.
Les parets de tancament, de fàbrica ceràmica, suporten el sostre i la coberta es preveu
plana per tal de poder-la situar per sota dels ràfec de l’edifici.
Els revestiments exteriors es realitzen amb revocat i pintura al silicat.
Les portes son d’acer galvanitzat amb reixeta de ventilació.
Les instal·lacions i acabats interiors seran adequats per aquests tipus d’espais.
La fusteria i envidrament exterior del bar i del menjador es substitueix per perfilaria de
PVC amb vidre aïllant de seguretat i control solar, mantenint la funcionalitat i dimensions dels
tancaments actuals
La porta d’accés al restaurant es substitueix per una de doble fulla, una part amb vidres,
sense fixe que obre en direcció ala sortida del edifici.
Se implanta una instal·lació de ventilació que aporta las renovacions hora necessàries i
la recuperació de temperatura segons el RITE per aquest tipus d’establiment.
La sortida de fums de les estufes de pellets es modifica mitjançant sortides verticals a
l’exterior i per damunt de la coberta de l’edifici.
Es modifica l’accés de serveis a la cuina, mitjançant un replà davant de la porta i uns
esglaons nous, protegit tot amb baranes.
Es substitueixen els aparells d’aire condicionat per equips inverter, molt més eficients,
amb la potència calculada per les necessitats dels locals segons el RITE, mantenint la dualitat
d’aparells independents pel bar i pel restaurant però millorant el repartiment al ser tipus Split de
sostre.
Es renova totalment els conductes, cablejat i aparellatge de la instal·lació elèctrica,
disposant un quadre nou, amb les sectoritzacions i proteccions necessàries segons el RBT, el
cablejat serà no propagador de fums.
Es substitueixen totes les lluminàries per tal de obtenir la il·luminació i seguretat
necessàries.
A la cuina es contemplen les següents actuacions
- Substituir les potes dels mobles d’acer inoxidable deteriorades
- Substitució i posta en servei del motor dels armaris frigorífics
- Modificar la pica de la cuina i les dos encimeres laterals per tal de donar cabuda a
un rentavaixelles i a un rentamans de polsador de peu.
- Modificar la sortida de fums de la campana extractora integrant dins del tram
exterior el motor de la campana
- Atès que l’establiment es un únic sector d’incendi, disposar una extinció automàtica
d’incendis per tal d’evitar la instal·lació de portes tallafocs en els accessos a la cuina
ja que la seva apertura dificulta la relació amb el menjador a l’hora de servir els
plats.
- Modificar la connexió elèctrica del forn i reduir la transmissió de calor a les parets
de la cambra frigorífica
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-

Neteja general de totes les dependències i equips.

Desmuntar i retirar la instal·lació de gas de l’antiga calefacció, deixant i adequant lo
necessari per l’alimentació de GLP als fogons de la cuina.
En el lateral de les escales d’accés al bar, si be les dimensions no permeten un accés
adaptat, (no obstant l’establiment ja disposa d’un accés adaptat al proper al bar i al restaurant),
es proposa disposar una rampa que facilitarà l’accés dels cotxets i carrets.
Es renovarà l’enllumenat d’emergència, amb bateries i aparells nous, incorporant també
l’adequada senyalització per emergències.
Amb aquestes modificacions el quadre de superfícies útils de l’establiment serà:

5.- Localització geogràfica al municipi
Els dos punts d’accés des de la via pública a l’establiment es situen al carrer Sant Agustí
en les coordenades:
X = 289740.890
X = 289784.777

Y = 4569808.891
Y = 4569836.842

Els dos punts d’accés del públic a l’establiment en l’edifici es situen dins del recinte del
Poliesportiu Municipal en les coordenades:
X = 289754.996
X = 289763.315

Y = 4569839.492
Y = 4569846.119

El punt d’accés de serveis a l’establiment en l’edifici es situa dins del recinte del
Poliesportiu Municipal en les coordenades
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X = 289768.379

Y = 4569855.395

6.- Consideracions finals

El present projecte compleix la normativa vigent.
El projecte comprèn un conjunt d’obres completes que permet la posada en servei de
l’establiment una vegada acabades i recepcionades sense perjudici dels tràmits administratius
propis de l’activitat i de la concessió administrativa.
Atès l’import de l’obra no es obligatòria la classificació del contractista.
Termini previst per l’execució de l’obra 3 mesos
Aquest projecte, està configurat per la següent documentació:
PART 1:
a)- Memòria.
b)- Annexes de memòria
1).- Accessibilitat
2).- Gestió de residus
3).- Control de qualitat
4).- Fitxes tècniques de materials
5).- Justificació de preus
6).- Descripció i justificació instal·lacions
7).- Justificació protecció contra incendis
PART 2:
Pressupost.
1).- Amidaments
2).- Quadre de preus núm. 1
3).- Quadre de preus núm. 2
4).- Pressupost per capítols
5).- Resum de pressupost
PART 3:
a)- Plec de condicions.
b)- Estudi bàsic de seguretat i salut
PART 4:
Plànols.
1).- Situació, 1/50.000
2).- Emplaçament, 1/500
3).- Estat actual, 1/100
4).- Modificacions funcionals 1/100
5).- Detalls 1/25 i 1/50
6).- Electricitat i enllumenat 1/100
7).- Quadre unifilar
8).- Climatització i ventilació 1/100
9).- Fontaneria 1/100
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10).- Sanejament 1/100
11).- Gas 1/100
12).- Protecció contra incendis 1/100
PART 5: Projecte elèctric.
PART 6: Documentació a verificar per la comunicació prèvia d’inici d’activitat

7.- Superfícies
La superfície afectada per l’actuació es de 344 m2.

8.- Pressupost
Execució material
13 % Despeses generals
6 % Benefici industrial
Total sense IVA
21 % IVA
TOTAL PRESSUPOST

111.308,66 €
14.470,13 €
6.678,52 €
132.457,31 €
27.816,04 €
160.273,35 €

El pressupost de la inversió projectada es doncs de 132.457,31 € més 27.816,04
corresponent al 21 % d’IVA

Riba-roja d’Ebre, novembre de 2020
L'Arquitecte:

Antoni Masalias
En col·laboració amb TECSER
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1.- Accessibilitat

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

Ú s pú b l ic i ú s p r i va t

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

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

C TE D B SU A : SUA-9 Accessib ilitat

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible per a tots els edificis

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

✔

✔

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

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

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

 Itinerari practicable
* edificis ≥ PB + 2PP
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
 Itinerari adaptat
* edificis amb habitatges adaptats

ACCESSIBILITAT
VERTICAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

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

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible amb ascensor accessible
o rampa accessible, en els següents supòsits:

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

* edificis > PB + 2PP
2
* edificis / establiments amb Su > 200 m
(exclosa planta accés)
2
* plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m
* plantes amb elements accessibles

Edificis o establiments d’ús privat:
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Edificis o establiments d’ús privat:

 Itinerari practicable:
* edificis ≥ PB + 2PP que no disposin d’ascensor
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
* aparcaments > 40places

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

ACCESSIBILITAT
HORITZONTAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat en una
mateixa planta

Edificis o establiments d’ús públic:

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

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

✔

✔

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

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

5HIHUqQFLDGHSURMHFWH
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Ú s pú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

Itineraris

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

PARÀMETRES
GENERALS

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

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

✔

- Amplada: ≥ 0,90 m

- Paviment: és no lliscant

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

DB SUA / D135/95
P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

✔

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

- Alçada: ≥ 2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut
- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un ∅1,20 m
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure
un cercle de ∅1,50m.
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

✔

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

✔

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

✔

- Paviment: grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1)
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres)
pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i
arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,
- Pendent: ≤ 4% (longitudinal)
≤ 2% (transversal)

✔

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

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

- Portes de vidre:
* tindran un sòcol inferior ≥ 0,30m d’alçada, llevat de que
el vidre sigui de seguretat.
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada
≥ 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color.
GRAONS

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

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

5HIHUqQFLDGHSURMHFWH

✔

✔

- Amplada: ≥ 0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla)
(en posició de màx. obertura | amplada lliure de pas
reduït el gruix de la fulla ≥ 0,78 m)
- Alçada: ≥ 2,00 m

✔

- Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal
∅1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la
porta)

✔

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

✔

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

✔

- No s’admeten graons

✔

✔

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

- No inclou cap tram d’escala.
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària
mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és ≤ 14 cm.
- Accés a l’edifici:
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada ≤ 12cm, a l’entrada de l’edifici.
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DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

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

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

Itineraris

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

RAMPES

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

- Pendents - longitudinal:

- transversal:
- Trams:

- Replans:

✔

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

- Pendents

S’admet ≤ 2% en rampes exteriors

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

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

✔

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

DB SUA / D135/95

✔

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

≤ 2%

- Trams:

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

✔

- Trams:

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

- Replans:

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

✔

- Replans:

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

✔

- Barreres - Passamà: com a mínim a un costat
protecció, - El passamà està situat a una alçada entre
Passamans
0,90 i 0,95 m.
i
Elements
protectors:

✔

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de la rampa no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram
- Barreres - Baranes: a ambdós costats
protecció, - Passamans:
Passamans situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
i
Elements
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
protectors: rodó de ∅ entre 3 i 5 cm, separat ≥ 4 cm dels
paraments verticals.
- Element de protecció lateral: es disposa
longitudinalment amb una alçària ≥ 10 cm per
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i
bastons)
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- Barreres de
protecció,
Passamans
i
Elements
protectors:

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

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

Itineraris

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

ASCENSOR

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

- Dimensions
cabina

✔

- sentit d’accés ≥ 1,40 m
- sentit perpendicular ≥ 1,10 m

✔

- Dimensions
cabina:

DB SUA / D135/95

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

✔

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

✔

- Dimensions
cabina:

- sentit d’accés ≥ 1,20 m
- sentit perpendicular ≥ 0,90 m
- superfície ≥ 1,20 m2

✔

- Portes:

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

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

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

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

- amplada: ≥ 0,80 m.
- davant de les portes es pot inscriure un ∅1,20 m
sense ser escombrat per l’obertura de la porta

- Botoneres:

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

- Botoneres:

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

✔

- Passamans:

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

- Passamans:

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

✔

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet
adaptar la ma) amb una secció igual o
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm
dels paraments verticals.
- Senyalització:
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- Indicació del nombre de cada planta amb
número en alt relleu (dimensió ≥10 x 10 cm)
i col·locat a una alçada d’1,40m des del terra
(al costat de la porta de l’ascensor)

- Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA
- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic
en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la
cabina)

- Botoneres:

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

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

Ú s pú b l ic i ú s p r i va t

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

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

- Amplada

≥ 1,00 m

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

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

- Altura de pas ≥ 2,10 m

- Altura de pas

≥ 2,20 m

- Graons:

- Graons:

- frontal 0,13 ≤ F ≤ 0,175m

- frontal F ≤ 0,16m

- estesa, E ≥ 0,28m

- estesa, E ≥ 0,30m

- 0,54m ≤ 2F +E ≤ 0,70m (al llarg de tota l’escala)

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,
E ≥ 0,30m a 0,40m de la part interior)

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

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

juliol de 2010

Oficina Consultora Tècnica. COAC

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

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

- Trams:

- nombre de graons seguits ≤ 12.

- Trams:

- salvarà una altura ≤ 2,25m
- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure apartat
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes)
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa
escala tots els graons tindran el mateix frontal
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el
frontal podrà variar com a màxim ±10mm
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa
estesa

- Replans:

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

- Replans:

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada ≥ la de l’escala
longitud ≥ 1,00 m (mesurada a l’eix)
- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de l’escala no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a ≥ 0,40m de l’arrencada d’un tram
- replans de planta:
* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment
en l’arrencada dels trams.
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa;
amplada la de l’itinerari i gravat direccional
perpendicular a l’eix de l’escala)
* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen
a 0,40m del primer graó d’un tram.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

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

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- col·locació 1 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada ≤ 1,20m
- col·locació 2 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m
- passamà intermedi: trams amplada > 4m
- altura de col·locació → 0,90m ÷ 1,10m
- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats
del parament ≥ 0,04m i el sistema de subjecció no
interferirà el pas continu de la ma.
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Documento de Apoyo al Documento Básico
DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad
Código Técnico de la Edificación

DA DB-SUA / 2
Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en
edificios existentes
29 Junio 2018
(Versiones anteriores: 22 Diciembre 2017, 30 Junio 2017, 23 Diciembre 2016, 12 Julio 2016, Diciembre
2015 y, con la denominación ”Criterios para la utilización de elementos y dispositivos mecánicos”, Junio
2011 y Marzo 2014)
Las modificaciones que introduce esta versión se marcan mediante línea vertical en el margen izquierdo.

Referencias
Normas jurídicas:
RDL 7/2015

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

DB SUA

Documento Básico SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad

DB SI

Documento Básico SI. Seguridad en caso de incendio

Normas: Anejo A
UNE-EN 81-40:2009

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores.
Ascensores especiales para el transporte de personas y cargas.
Parte 40: Salvaescaleras y plataformas elevadoras inclinadas para el uso
por personas con movilidad reducida

UNE-EN 81-41:2011

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores.
Ascensores especiales para el transporte de personas y cargas.
Parte 41: Plataformas elevadoras verticales para el uso por personas con
movilidad reducida

Normas: Anejo B
*UNE EN 81-70:2004

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores.
Aplicaciones particulares para los ascensores de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 70: Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad.
(La norma UNE EN 81-70:2004/A1:2005 modifica el Anejo ZA de esta
norma.)

UNE-EN 81-82:2014

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores.
Ascensores existentes. Parte 82: Reglas para la mejora de la accesibilidad de los ascensores existentes para personas, incluyendo personas
con discapacidad.

Las normas marcadas con un asterisco (*) están citadas en el articulado del DB SUA.
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Objeto

El objeto de este documento es proporcionar criterios de flexibilidad para la adecuación efectiva de los
edificios y establecimientos existentes a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de
las personas con discapacidad. A estos efectos, se consideran edificios y establecimientos existentes
aquellos cuya solicitud de licencia de obras fue anterior al 12 de septiembre de 2010(1). Los edificios cuya
licencia fue posterior a dicha fecha debieron cumplir plenamente las condiciones de accesibilidad que ya
estaban vigentes desde la misma.

2

Criterios de aplicación

Las condiciones básicas de accesibilidad de los edificios y establecimientos se establecen en los documentos básicos de Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) y de Seguridad en caso de incendio (DB SI) del Código Técnico de la Edificación (CTE) y son las que figuran en la tabla 1 del apartado 3
de este DA. En la tabla 2 de dicho apartado se establece el límite de tolerancia dentro del cual se puede
considerar que el estado actual es admisible aunque no cumpla estrictamente lo que establecen dichos
DB. Las tolerancias admisibles que se establecen en dicha tabla son, asimismo, los criterios de flexibilización cuando se interviene en un edificio existente y no sea posible alcanzar la plena adecuación.
Conforme al punto 3 del artículo 2 del CTE Parte I, cuando el proyectista justifique que no es urbanística,
técnica o económicamente viable alcanzar las condiciones recogidas en la tabla 2 o, en su caso, que es
incompatible con la naturaleza de la intervención o con el grado de protección del edificio, se pueden
aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del proyectista, otras medidas que faciliten, en el mayor grado
posible, el acceso y la utilización del edificio o establecimiento por la mayor diversidad posible de situaciones personales.
Pueden existir otras soluciones distintas a las reflejadas en este documento para adecuar los edificios a
las condiciones básicas de accesibilidad, como pueden ser, entre otras, las basadas en la gestión y en
los productos de apoyo. La solución final a adoptar dependerá de cada caso concreto ya que pueden
existir factores tales como el coste, la financiación, el mantenimiento, la disponibilidad de ayudas, el logro
de la autonomía personal, etc. que pueden hacer que el ajuste final sea razonable, de acuerdo con lo
que establecen el DB SUA y el DB SI, los comentarios que el Ministerio de Fomento publica y actualiza
periódicamente, así como el resto de documentos de apoyo.

3

Condiciones básicas de accesibilidad aplicables y tolerancias admisibles

Dado que el DB SUA y el DB SI no sólo regulan las condiciones de accesibilidad, sino también las de
seguridad de utilización y seguridad en caso de incendio en los edificios, la tabla 1 indica cuales son las
condiciones específicamente referidas a accesibilidad.
Tabla 1. Condiciones básicas de accesibilidad
Artículo DB

Condiciones básicas de accesibilidad

SUA 1-2

Discontinuidades
3. […] si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán disponerse en el
mismo.

SUA 1-3.1

Protección de desniveles
2. En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y
que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación comenzará
a 25 cm del borde, como mínimo.

SUA 1-4.2

Escaleras de uso general

SUA 1-4.2.2

Tramos
3. Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y
todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas
diferentes, la contrahuella no variará más de 1 cm. […]

(1)

Conforme a la Disposición transitoria tercera del Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código
Técnico de la Edificación en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
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Artículo DB

Condiciones básicas de accesibilidad

SUA 1-4.2.3

Mesetas
4 En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de pavimento
visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el apartado 2.2 de la
Sección SUA 9.

SUA 1-4.2.4

Pasamanos

SUA 1-4.3

Rampas en itinerarios accesibles

SUA 1-4.3.1

Pendiente

Todo el apartado.
1 Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, […]
1 a) las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles tendrán una pendiente, como máximo, del 10% cuando
su longitud en proyección en planta sea menor que 3 m, del 8% cuando la dicha longitud sea menor que 6 m
y del 6% en el resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado
más desfavorable.
2 La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como máximo.
SUA 1-4.3.2

Tramos
1. Los tramos tendrán una longitud, en proyección en planta, de […] 9 m, como máximo.
2. La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras
de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más
de 12 cm de la pared o barrera de protección.
3. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de curvatura de al
menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, dispondrán de una superficie horizontal al
principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la dirección de la rampa, como mínimo.

SUA 1-4.3.3

Mesetas
1. Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al menos la anchura
de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo.
2 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a lo largo de
la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de
apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI.
3 No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de […] 1,50 m como mínimo.

SUA 1-4.3.4

Pasamanos
2 Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% y salven
una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continúo en todo su recorrido en ambos lados, incluidas las mesetas. Los bordes libres contarán con un zócalo o elemento de protección lateral
de 10 cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud del tramo exceda de 3 m, el pasamanos se prolongará
horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos lados.
3 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas […] que pertenecen a un
itinerario accesible, dispondrán de otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.
4 El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.

SUA 2-1.1

Impacto con elementos fijos

SUA 2-1.4

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

SUA 3

Aprisionamiento

Todo el apartado.
Todo el apartado.
2 En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible
desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible
desde un paso frecuente de personas.
3 La fuerza de apertura de las puertas será […] en itinerarios accesibles, […] como máximo 25 N, en general,
65 N cuando sean deban ser resistentes al fuego.
SUA 4-1

Alumbrado normal en zonas de circulación
1 En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima de
20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde será
de 50 lux, medida a nivel del suelo.
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.

SUA 7-4

Señalización
3 En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se dispondrán
dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones en las proximidades de dichos accesos.

SUA 9

Accesibilidad
Toda la sección.
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Artículo DB

Condiciones básicas de accesibilidad

SI 3-6

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio
5.b) […]Cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA, dicha fuerza no excederá de 25
N, en general, y de 65 N cuando sea resistente al fuego.

SI 3-7

Señalización de los medios de evacuación
1 Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes
criterios: […]
g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad que
conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas
con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante las señales establecidas en
los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la
movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio
alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo
“ZONA DE REFUGIO”.
h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

SI 3-9

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio

SI 4-tabla 1.1

Dotación de instalaciones de protección contra incendios

Todo el apartado.
(6)

El sistema de alarma transmitirá señales visuales además de acústicas. Las señales visuales serán perceptibles incluso en el interior de viviendas accesibles para personas con discapacidad auditiva (ver definición en
el anejo SUA A del DB SUA).

La tabla 2 establece las tolerancias que se admiten para determinadas condiciones de accesibilidad, en
especial, para usuarios de silla de ruedas. Para las condiciones incluidas en la tabla 1 que no figuran en
la tabla 2 no se admiten tolerancias.
Tabla 2. Tolerancias admisibles
Artículo DB

Tolerancias admisibles

SUA 1-2

Discontinuidades

(punto 3)

- En accesos se admiten desniveles de hasta 5 cm salvados con una pendiente no mayor que 25%.

SUA 1-4.2

Escaleras de uso general

SUA 1-4.2.2

Tramos

(punto 3)

- En uso público se admiten las variaciones existentes entre contrahuellas de un mismo tramo siempre que
(1)
éstas no sean superiores a ± 1 cm, o se dispongan medidas compensatorias que reduzcan el riesgo.
- En uso privado, se admiten las variaciones entre contrahuellas de un mismo tramo existentes.

SUA 1-4.2.4

Pasamanos

(punto 3)

- En el caso de que la prolongación del pasamanos interfiera con la circulación, se admite que éste arranque
con el peldaño.

SUA 1-4.3

Rampas en itinerarios accesibles

SUA 1-4.3.1

Pendiente

(punto 1a)

- Se admiten rampas de hasta 3 m con pendiente del 12% como máximo, de hasta 10 m con pendiente
del10% como máximo, de hasta 15 m con pendiente del 8% como máximo, o con pendiente del 6% como
(2)
máximo sin límite de longitud

SUA 1-4.3.2

Tramos

(punto 3)

- Se admite una anchura libre de paso de 0,90 m como mínimo en tramos rectos y entre pasamanos.
- Se permiten rampas sin espacio horizontal delante de una puerta en las soluciones admitidas también para
obra nueva en el comentario “Mesetas de rampa en itinerarios accesibles” al apartado SUA1-4.3.3, punto 3.
Excepcionalmente, cuando no sea posible ninguna de estas soluciones, también pueden admitirse puertas
manuales sin espacio horizontal situadas al inicio, mitad de tramo o final de la rampa si se dispone un timbre de llamada, debidamente señalizado y accesible desde una silla de ruedas en el punto de arranque de
dicha rampa.

SUA 1-4.3.3

Mesetas

(punto 1)

- Se admiten mesetas intermedias de, al menos, 1,20 m.

(punto 2)

- Se admiten mesetas de cambio de dirección de, al menos, 1,20 m de profundidad.

(punto 3)

- Se permiten rampas sin espacio horizontal delante de una puerta en las mismas situaciones que las expuestas en el punto SUA 1-4.3.2 (punto 3) de esta tabla.

SUA 1-4.3.4

Pasamanos

(punto 2)

- En el caso de que la prolongación del pasamanos interfiera con la circulación, se admite que éste arranque
al inicio de la rampa.
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Artículo DB

Tolerancias admisibles

SUA 2-1.1

Impacto con elementos fijos

(puntos 1 y 2)

- En el caso de que no se pueda modificar el elemento fijo por ser estructural, se admite lo existente y deben
(1)
adoptarse medidas compensatorias que reduzcan el riesgo

SUA 9

Accesibilidad

SUA 9-1.1.1

Condiciones funcionales
- Se admite que el Itinerario accesible comunique con una entrada que no sea principal

SUA 9-1.2.2

(3)

Alojamientos accesibles
- Se admite que no dispongan de alojamientos accesibles para usuarios de silla de ruedas los establecimientos de uso Residencial Público existentes que tengan menos de 10 alojamientos.

SUA 9-1.2.6

Servicios higiénicos accesibles
- En uso privado, se admite que no haya aseo accesible siempre que la superficie útil de la zona de uso
privado no exceda de 100 m2, que el número de trabajadores no exceda de 10 (para el cálculo del número
de trabajadores puede utilizarse el cálculo de la ocupación de las zonas de uso privado de uso exclusivo de
los trabajadores según la tabla 2.1 del DB SI3) y que el aseo sea de uso exclusivo por los trabajadores.

SUA 9-1.2.7

Mobiliario fijo
- Se exime de disponer un punto de atención accesible en las barras de bares y cafeterías de longitud inferior
a 3 m siempre que existan mesas en zonas accesibles.

SUA Anejo A

Alojamiento accesible
- Se admite que sus itinerarios cumplan el apartado “itinerarios accesibles” de esta tabla, que sus servicios
cumplan el apartado “Servicios higiénicos accesibles” de esta tabla, que sus espacios de giro sean de al
menos 1,20 m, excepto en cocinas, en donde deberán ser de 1,50 m de diámetro, y en la terraza del alojamiento las condiciones existentes.
Ascensor accesible
- En relación con la instalación de ascensor véase al anejo B.
Itinerario accesible
- Desniveles: se admiten las tolerancias establecidas en los apartados relativos a rampas y ascensores, así
como las del anejo A en relación con las plataformas elevadoras verticales e inclinadas.
- Espacio para giro: allí donde se exigen espacios para giro se admite que estos tengan al menos 1,20 m de
diámetro, libre de obstáculos.
- Pasillos y pasos:
-

Anchura de paso: como criterio general se considera suficiente para circular en línea recta y hacer giros
de hasta 90º una anchura de 90 cm en uso privado y en establecimientos cuya superficie útil total sea infe2
rior a 100 m , y de 1,10 m en el resto de zonas de uso público, pero dichas anchuras son insuficientes allí
donde la limitación del espacio y la configuración de los elementos obligue a giros mayores y a maniobras
más complejas que un simple giro, tales como la apertura de una puerta. En esas circunstancias se precisa un círculo de al menos 1,20 m de diámetro, libre de obstáculos.
- Estrechamientos puntuales: se admite que los estrechamientos puntuales tengan una anchura menor de
1 m pero no inferior a 0,80 m.

- Puertas:
- Se admite que la distancia exigida desde el mecanismo de apertura hasta el rincón exista únicamente en
el lado hacia el que abre la puerta.
Servicios higiénicos accesibles
- Se admite que sus itinerarios cumplan el apartado “itinerarios accesibles” de esta tabla. En relación a sus
características véase el “anejo C Servicios higiénicos accesibles”.
SI 3-9

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio
- En uso Residencial Vivienda se admite no habilitar sector alternativo o zonas de refugio.
- Se admite que los itinerarios hasta una zona de refugio o salida de planta/edificio, aunque esta salida no
sea accesible, cumplan el apartado “itinerarios accesibles” de esta tabla.

(1)

Por ejemplo, señalización del punto de riesgo, cambiando el color del peldaño que no cumple la condición, señalizando el
elemento que puede provocar el impacto incluso para personas con discapacidad visual, etc., y aumento de la iluminación
normal y de emergencia sobre dicho punto. En cualquier caso se podrá exigir modificar lo existente si se juzga peligroso o no
accesible, según el caso concreto.

(2)

En relación con las rampas con pendiente mayor que el 12%, ver comentario al apartado III Criterios generales de aplicación
de la Introducción del DB SUA: “Casos en los que se puede considerar no viable adecuar las condiciones existentes de accesibilidad para usuarios de silla de ruedas”.

(3)

Itinerarios similares al principal, p.ej., de uso frecuente, recorrido de longitud similar al habitual, sin restricción o cierre, etc. y
debidamente señalizados en el acceso principal indicando la distancia a recorrer y que permitan el acceso a los mismos servicios.
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Mejora de la accesibilidad en accesos y pequeños desniveles(1)

El objeto de este anejo es definir mejoras de la accesibilidad a llevar a cabo en accesos y en pequeños
desniveles no mayores de una planta desde el punto de vista de la movilidad de usuarios de silla de ruedas y personas con movilidad reducida, en edificios existentes en las que, por inviabilidad técnica o económica o por incompatibilidad con el grado de protección de determinados elementos del edificio, no se
puedan aplicar las exigencias definidas en el Documento Básico DB SUA.
Asimismo se definen las condiciones de las plataformas elevadoras verticales e inclinadas (salvaescaleras) que se pueden utilizar. Las condiciones de seguridad y uso de dichos dispositivos se encuentran
definidas en su propia reglamentación, por lo que este DA desarrolla únicamente las condiciones de seguridad, uso y accesibilidad que se deben tener en cuenta en los espacios cuando se utilicen estos mecanismos.
A.1

Criterios generales

La solución preferente para adecuar el acceso es trasladarlo donde el desnivel con la vía publica sea
menor. Cuando exista ascensor pero no esté comunicado con el espacio exterior de la parcela del edificio o con la vía pública mediante un itinerario accesible, puede plantearse la modificación de la cota de
desembarco del ascensor para alcanzar dicho nivel. En relación a la instalación de ascensores ver anejo
B de este DA.
Cuando la solución a nivel no sea posible, se puede disponer un itinerario accesible que incluya una
rampa, según el DB SUA o, al menos, según los parámetros establecidos en la tabla 2 del apartado 3 de
este DA.
Cuando no sean posibles las soluciones fijas anteriores y se justifique su no viabilidad, se puede considerar como primera opción alternativa la instalación de una plataforma elevadora vertical(2) para permitir
desenvolvimiento a personas con movilidad reducida y a usuarios de silla de ruedas. En relación a este
tipo de dispositivos se debe tener en cuenta lo establecido en el apartado A.2.
En circunstancias excepcionales, cuando se justifique la no viabilidad de las opciones anteriores, se
puede considerar como segunda opción alternativa la instalación de una plataforma elevadora inclinada
(salvaescaleras), siempre que no entre en conflicto con las condiciones exigibles de evacuación y uso de
la escalera. En relación a este tipo de dispositivos se debe tener en cuenta lo establecido en el apartado
A.3.
El uso de plataformas elevadoras verticales y plataformas elevadoras inclinadas (salvaescaleras) es
apropiado para salvar pequeños desniveles no mayores a una planta (por ejemplo en los accesos a establecimientos y en los portales de edificios de vivienda, entre otros) en los que no exista un tráfico intenso de personas, debido a las menores prestaciones de estos dispositivos en cuanto a autonomía personal, velocidad, fiabilidad, riesgo y dificultad de uso.
Si no es posible llevar a cabo alguna de estas intervenciones en el interior de la parcela del edificio se
pueden plantear en el exterior de la misma, si es de aplicación el supuesto de ocupación de la vía pública(3) siempre que se dispongan las medidas necesarias para que no se produzcan situaciones de riesgo
con el resto de peatones.
En las intervenciones en las que se construya una rampa o se instale una plataforma elevadora vertical o
inclinada para la mejora de la accesibilidad del edificio, se pueden admitir las reducciones establecidas
(1)

El contenido de este anejo estaba recogido en la anterior versión del DA DB SUA / 2 cuya denominación anterior era “Criterios
para la utilización de elementos y dispositivos mecánicos”.

(2)

Que ciertas plataformas elevadoras verticales puedan considerarse "ascensores" por su propia reglamentación específica y,
por tanto, puedan ser aptas para poder ser utilizadas según las condiciones establecidas en el anejo B de este DA, no las habilita para ser consideradas "ascensor accesible", ya que deberían cumplir la norma UNE EN 81-70 además de otras condiciones
establecidas en el anejo A de terminología del DB SUA.
A lo anterior hay que añadir que, aunque aparentemente las plataformas elevadoras verticales y los ascensores convencionales puedan ser similares, las prestaciones entre ambos pueden variar significativamente, como en su velocidad y en su forma
de activación -por pulsación mantenida en lugar de ser automática-.

(3)

Véase el artículo 24, punto 4, de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre).

6 de 16

Documento de Apoyo al DB SUA

DA DB SUA / 2

en los apartados B.4 y B.5, siempre que se acredite la no viabilidad técnica y económica de otras alternativas y se aporten las medidas que en cada caso se estimen necesarias.
Con independencia del sistema de elevación elegido, siempre se deben disponer escaleras como recorrido alternativo al mecánico.
Las sillas de evacuación manuales únicamente son adecuadas para evacuación de emergencia cuando
el protocolo de emergencia prevea su utilización por personal instruido en su manejo.
Las orugas motorizadas y las sillas salvaescaleras(4) no permiten al usuario de silla de ruedas su uso
autónomo por lo que no se consideran una adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad. No
obstante, se pueden utilizar en casos muy particulares para facilitar la accesibilidad a ciertos usuarios
cuando no exista otra solución, siempre que se cuente con la conformidad previa del usuario, se prevea
su utilización por personal instruido en su manejo y no se comprometa la seguridad de utilización.
Las rampas móviles y los tapices móviles, si bien son facilitadores de la movilidad, no son soluciones de
accesibilidad, razón por la que no forman parte de los itinerarios accesibles.
A.2

Plataformas elevadoras verticales

El objetivo de estos mecanismos es facilitar el desplazamiento vertical de los usuarios de silla de ruedas
y de las personas con movilidad reducida así como de sus acompañantes. Se deben construir, instalar y
mantener según lo que se establece en la Directiva 2006/42/CE sobre máquinas, en la norma EN 81-41,
así como la reglamentación vigente relacionada. Esta norma establece condiciones para plataformas
elevadoras verticales con huecos cerrados, donde el habitáculo no está completamente cerrado. Estas
plataformas evitarán en todo caso dejar espacio diáfano bajo las mismas para evitar el riesgo de aplastamiento.
Los usuarios necesitan disponer de un espacio horizontal suficiente para el acceso y uso de estos mecanismos, a fin de detenerse, maniobrar, abrir y franquear puertas, etc. por lo que debe existir un itinerario
accesible hasta ellos, conforme a las condiciones establecidas en la tabla 2 del apartado 3 de este DA(5).
El dispositivo se localizará mediante la correspondiente señalización direccional. En la plataforma deben
figurar sus características, la carga máxima admisible, el tipo de silla de ruedas o personas con movilidad
reducida que admite, si permite o no acompañante, así como instrucciones de uso y esquema de funcionamiento mediante pictogramas. La elección de estos mecanismos y sus prestaciones asociadas deben
tener en cuenta la presencia o no de personal de asistencia durante su periodo de uso. Deben disponer
de un dispositivo de llamada para recibir asistencia.
En la tabla 1 se indican las dimensiones mínimas de la plataforma y la carga mínima de cálculo, basados
en el contenido de la Norma UNE-EN 81-41.

(4)

En relación a las sillas salvaescaleras, por su similitud, se deben tener en cuenta las condiciones de seguridad que puedan ser
de aplicación del apartado A.3. Plataformas elevadoras inclinadas, así como deberían cumplir lo establecido en la norma UNE
EN 81-40.

(5)

Un espacio de giro de diámetro 1,50 m libre de obstáculos y del barrido de la puerta es lo deseable para el acceso y uso delante de estos mecanismos. Un diámetro menor de 1,20 m no garantiza el uso de forma autónoma por usuarios de silla de ruedas.

7 de 16

Documento de Apoyo al DB SUA

DA DB SUA / 2

Tabla A.1. Condiciones de las plataformas elevadoras verticales
Puertas

Con puertas adyacentes

Con una puerta o dos
enfrentadas:

Dimensiones mínimas de
plataforma(1), libres del
barrido de puertas

Carga mínima de
cálculo

Tipos de sillas(4)

125 x 125 cm
o bien 110 x 140 cm (anchura x profundidad)

2
250 kg/m y
al menos 385 kg

Silla manual o eléctrica de
tipo A o B y la presencia
de un acompañante

80 x 125 cm(2)
(anchura x profundidad)

2
250 kg/m y
al menos 250 kg

Silla manual o eléctrica de
tipo A y sin acompañante

2
250 kg/m y
al menos 315 kg

Silla manual o eléctrica de
tipo A o B y la presencia
de un acompañante

(3)

90 x 140 cm
(anchura x profundidad)

(1)

Cuando no sea posible instalar plataformas de las dimensiones anteriores pueden diseñarse plataformas verticales menores a
las aquí establecidas que no serían utilizables por usuarios de silla de ruedas pero si por otras personas con movilidad reducida. En este caso se debe señalizar la prohibición expresa de uso de dicho dispositivo por una persona en silla de ruedas.

(2)

Estas plataformas son apropiadas para edificios de uso Residencial Vivienda sin viviendas accesibles para usuarios de silla de
2
ruedas o de otros usos con superficie útil inferior a 1000 m .

(3)

Estas plataformas son apropiadas para el resto de edificios no incluidos en la nota (2) de esta tabla.

(4)

Silla de ruedas manual descrita en la Norma EN 12183 o una silla de ruedas propulsada eléctricamente de las clases A o B
descritas en la Norma EN 12184.

A.3

Plataformas elevadoras inclinadas (salvaescaleras)

El objetivo de estos dispositivos es facilitar el desplazamiento vertical de usuarios de silla de ruedas siguiendo el trazado de la escalera o del tramo de la misma en que se instale, y se deben construir, instalar y mantener según lo que se establece en la Directiva 2006/42/CE sobre máquinas y en la norma UNE
EN 81-40 vigente. Es posible disponer plataformas elevadoras inclinadas utilizables por otros usuarios
además de los de silla de ruedas. En este caso debe incorporarse un asiento plegable que cumpla las
condiciones de dicha norma. Estos dispositivos están previstos para su uso por una única persona.
Los usuarios necesitan disponer de un espacio horizontal suficiente para el acceso y uso de estos mecanismos a fin de detenerse, maniobrar, abrir y franquear puertas, etc. Además debe existir un itinerario
accesible hasta ellos conforme a las condiciones establecidas en la tabla 2 del apartado 3 de este DA(6).
El dispositivo se localizará mediante la correspondiente señalización direccional. En la plataforma deben
figurar sus características, la carga máxima admisible, el tipo de silla de ruedas o, en su caso, si admite
su utilización por parte de otros usuarios así como instrucciones de uso y esquema de funcionamiento
mediante pictogramas. Este tipo de mecanismos es sólo adecuado para su uso por personas que estén
instruidas en su manejo o donde se pueda asegurar que existe supervisión y asistencia en su utilización.
Sus controles deben prevenir el uso no autorizado, por ejemplo mediante llave.
Según la norma UNE EN 81-40, las características de las plataformas elevadoras inclinadas son las establecidas en la tabla A.2.

(6)

Un espacio de giro de diámetro 1,50 m libre de obstáculos y del barrido de la puerta es lo deseable para el acceso y uso delante de estos mecanismos. Un diámetro menor de 1,20 m no garantiza el uso de forma autónoma por usuarios de silla de ruedas.
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Tabla A.2. Condiciones de las plataformas elevadoras inclinadas

(1)

Dimensiones mínimas de plataforma

Carga mínima de cálculo

Tipos de sillas(3)

70 x 90 cm(1)
(anchura x profundidad)

250 kg/ m2 y al menos 225 kg

silla manual o eléctrica de tipo A

75 x 100 cm(2)
(anchura x profundidad)

250 kg/ m2 y al menos 250 kg

silla manual o eléctrica de tipo A o B

Estas plataformas son apropiadas para edificios de uso Residencial Vivienda sin viviendas accesibles para usuarios de silla de
2
ruedas o de otros usos con superficie útil inferior a 1000 m .

(2)

Estas plataformas son apropiadas para el resto de edificios no incluidos en la nota (1) de esta tabla.

(3)

Silla de ruedas manual descrita en la Norma EN 12183 o una silla de ruedas propulsada eléctricamente de las clases A o B
descritas en la Norma EN 12184.

Se deben considerar las partes del usuario o silla que puedan sobresalir de la plataforma durante el movimiento, especialmente cuando se produce un giro, para que el desplazamiento se produzca de forma
segura, así como posibles cabezadas que puedan aparecer en el recorrido. En el libro del edificio se
dejará constancia de las precauciones que deben adoptarse durante la actividad del edificio en operaciones tales como limpieza, mantenimiento o reparaciones a efectos de que no se produzcan daños a los
usuarios.
Estos dispositivos se sitúan en los tramos de escalera, por lo que únicamente se deben instalar cuando
en su posición de uso no impidan la utilización segura de la escalera por otras personas a pie, cuando en
su posición plegada no reduzcan ni la anchura mínima exigible de la escalera ni la de cálculo de los elementos de evacuación (pasillos, escaleras, etc.) y cuando se pongan los medios humanos o técnicos
para asegurar que en caso de emergencia no se entorpezca la evacuación. Estos dispositivos no se
pueden utilizar para la evacuación del edificio.
Para que una plataforma elevadora inclinada no impida en su posición de uso la utilización segura de la
escalera por otras personas a pie, se debe dejar un espacio libre de al menos 60 cm cuando ésta se
encuentra desplegada. Si esta solución es inviable, se puede admitir que el ancho de la escalera se ocupe completamente durante el uso del dispositivo cuando se de alguna de las siguientes situaciones:
-

-

la circulación de personas en la escalera es reducida, por ejemplo, en un edificio que no tiene más
de 8 viviendas. Se recuerda que estos dispositivos son apropiados para salvar pequeños desniveles
no mayores a 1 planta.
existe la posibilidad de un recorrido alternativo, por ejemplo a través de otra escalera. En este caso
se debe señalizar la situación del recorrido alternativo.
el tramo de la escalera a salvar no es muy prolongado, por ejemplo, cuando no excede de 8 peldaños.

Se debe garantizar que el movimiento de la plataforma elevadora inclinada en todo su recorrido sea
siempre visible por el usuario a pie, de forma que pueda advertir el peligro y dispondrán de señales auditivas y luminosas durante todo su recorrido que deben activarse antes de que el movimiento tenga lugar,
fundamentalmente en lugares de gran afluencia de público.
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Instalación de ascensor en edificios de vivienda colectivas

El objeto de este anejo es desarrollar distintas soluciones de incorporación de ascensor en edificios de
vivienda colectiva existentes para facilitar la accesibilidad a personas con movilidad reducida, en especial
a usuarios en silla de ruedas, en aquellas obras en las que, por inviabilidad técnica o económica o por
incompatibilidad con el grado de protección de determinados elementos del edificio, no se puedan aplicar
las exigencias definidas en el documento básico DB SUA.
Las condiciones de seguridad y uso de los ascensores se encuentran definidas en su propia reglamentación. Este documento desarrolla únicamente las condiciones que se deben tener en cuenta en los espacios cuando se instalen estos mecanismos en relación con el DB SUA.
Las soluciones aquí desarrolladas son trasladables a otros edificios en la medida que su configuración
sea similar a los edificios de vivienda colectiva.
B.1

Criterios generales de proyecto

En relación a los edificios de uso Residencial Vivienda colectiva, las mejoras de accesibilidad deben
completarse con todas las intervenciones técnicamente posibles (adecuación en los accesos, itinerarios,
ascensores que comuniquen todas las plantas, etc.). En particular, se debe procurar que el recorrido
desde la vía pública hasta la vivienda se realice con itinerarios que cumplan el DB SUA o, al menos, las
condiciones de la tabla 2 del apartado 3 de este DA. Si no es viable alcanzar las condiciones para usuarios de silla de ruedas, pueden plantearse otras soluciones que faciliten la accesibilidad a otros usuarios.
Los usuarios necesitan disponer de un espacio horizontal suficiente para el acceso y uso de los ascensores, a fin de detenerse, maniobrar, abrir y franquear puertas, etc. por lo que debe existir un itinerario accesible hasta ellos, conforme a las condiciones establecidas en la tabla 2 del apartado 3 de este DA(1).
En la elección de la alternativa se debe tener en cuenta la que mejor satisfaga los criterios de accesibilidad, teniendo en cuenta la afección a terceros y a las condiciones de seguridad, habitabilidad y funcionalidad preexistentes del edificio, así como los costes de mantenimiento y conservación.
Siempre que sea viable se debe realizar también la mejora de accesibilidad en plantas o elementos comunes, tales como aparcamientos, tendederos, etc.
En relación a las mejoras a realizar en pequeños desniveles de los portales de estos edificios, ver anejo
A.
B.2

Incorporación y mejora de los ascensores en edificios existentes

Cuando se modifiquen los ascensores para hacerlos más accesibles así como cuando se incorporen
ascensores en edificios existentes, sus características, tales como dimensiones de la cabina, apertura de
puertas, condiciones de las botoneras, etc., deben aproximarse todo lo que sea posible a las características de los ascensores accesibles descritas en el anejo A del DB SUA y en la norma UNE EN 81-70 vigente. La norma UNE-EN 81-82 contiene recomendaciones que pueden utilizarse para conseguir este
objetivo.
En relación a lo anterior, la tabla B.1 establece las dimensiones mínimas de cabina para que el ascensor
pueda ser utilizado por usuarios de silla de ruedas, si bien podrían ser insuficientes para sillas motorizadas.

(1)

Un espacio de giro de diámetro 1,50 m libre de obstáculos y del barrido de la puerta es lo deseable para el acceso y uso delante de estos mecanismos. Un diámetro menor de 1,20 m no garantiza el uso de forma autónoma por usuarios de silla de ruedas.

10 de 16

Documento de Apoyo al DB SUA

DA DB SUA / 2

Tabla B.1. Dimensiones de las cabinas de los ascensores
Puertas

Dimensiones mínimas de la cabina para usuarios de silla de ruedas(1)

Con puertas adyacentes

125 x 125 cm
o bien 120 x 140 cm
(anchura x profundidad)

Con una puerta o dos
enfrentadas:

90 x 120 cm
(anchura x profundidad)

(1)

Las puertas se sitúan lo más alejadas del rincón
que forman los lados en los que se encuentran las
dos puertas

Cuando no sea posible instalar ascensores de las dimensiones anteriores pueden diseñarse otros que no serían utilizables por
usuarios de silla de ruedas pero sí por otras personas con movilidad reducida.

En relación a las dimensiones de las cabinas definidas en el anejo A de terminología del DB SUA, la
norma UNE EN 81-70 establece las consideraciones para cabinas con entrada única o dos entradas
opuestas de la tabla B.2.
Tabla B.2. Dimensiones mínimas de cabina con entrada única o dos entradas opuestas

(1)

Dimensiones mínimas de cabina

Carga mínima

Tipos de sillas(1)

100 x 125 cm
(anchura x profundidad)

450 kg

Silla manual o motorizada de tipo A
sin acompañante

110 x 140 cm
(anchura x profundidad)

630 kg

Silla manual o motorizada de tipo A o B
con la presencia de un acompañante

Silla de ruedas manual descrita en la Norma EN 12183 o una silla de ruedas propulsada eléctricamente de las clases A o B
descritas en la Norma EN 12184.

Conforme al apartado 5.2.1 de la norma UNE-EN 81-70:2004 y al apartado 5.2.1 de la norma UNE-EN
81-82:2014 la anchura de paso mínima de una puerta de ascensor es de 80 cm para que pueda ser utilizada por usuarios de silla de ruedas.
B.3

Tipos de intervención para la instalación de ascensores en edificios existentes

Se desarrollan a continuación diversos tipos de intervención para la instalación de ascensores en edificios de vivienda colectiva ordenados en función de los aspectos jurídicos que ofrecen menos dificultades
para su ejecución:
-

-

-

-

Instalación de ascensor en zonas comunes interiores.
Esta intervención consiste en situar el ascensor en las zonas comunes interiores, tales como los
huecos de escalera y las mesetas de planta. En ocasiones puede afectar a otros elementos privativos, en cuyo caso la intervención únicamente es viable si existe acuerdo en la comunidad de propietarios para la realización de las obras o si es de aplicación el “supuesto de expropiación”(2).
Instalación de ascensor en patios interiores:
Esta intervención consiste en situar el ascensor en los patios interiores del edificio, que en muchas
ocasiones son únicamente patios de luces. Ocasionalmente puede requerir obras de adaptación del
núcleo de la escalera o afectar a condiciones urbanísticas exigidas al patio, en cuyo caso queda sujeta a la autorización administrativa del órgano competente. También puede afectar a elementos privativos, como patios en planta baja, en cuyo caso únicamente es viable si existe acuerdo entre los
propietarios o si es de aplicación el “supuesto de expropiación”(2).
Instalación de ascensor en fachada:
Esta intervención consiste en situar el ascensor en las fachadas, tanto en la parcela del edificio como
sobre dominio público. En ocasiones puede afectar al dominio público o a condiciones urbanísticas
exigidas al edificio, en cuyo caso queda sujeta a la autorización administrativa del órgano competente(3). También puede afectar a elementos privativos, como terrazas en fachada, en cuyo caso únicamente es viable si existe acuerdo entre los propietarios o si es de aplicación el “supuesto de expropiación” (2).
Intervención en zonas privativas:

(2)

Véase el artículo 9, punto 5, letra g) de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre).

(3)

Véase el artículo 24, punto 4, de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre).
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Esta intervención consiste en situar el ascensor en elementos privativos, como pueden ser patios en
planta baja, tendederos de vivienda, o zonas interiores de vivienda. Únicamente es viable si existe
acuerdo en la comunidad de propietarios para la realización de las obras o si es de aplicación el “supuesto de expropiación” (2).
B.4

Incidencia en otras condiciones del CTE distintas de la accesibilidad

En las intervenciones en las que se instala un ascensor para la mejora de la accesibilidad del edificio se
pueden admitir las reducciones establecidas en los siguientes apartados siempre que se acredite la no
viabilidad técnica y económica de otras alternativas y se aporten las medidas que en cada caso se estimen necesarias(4).
B.4.1

Incidencia en las condiciones del DB SE

La solución constructiva del ascensor debe garantizar que no supone un aumento de carga incompatible
con la resistencia actual de la estructura.
B.4.2

Incidencia en las condiciones del DB SI

Se permite la reducción de la anchura de escaleras(5) previstas para la evacuación hasta:
-

0,80 m y no menos de P/160 en escaleras previstas para evacuación descendente
0,80 m y no menos de P/(160-10h) en escaleras previstas para evacuación ascendente

La anchura se medirá teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 4.2.2 del DB SUA 1.
Cabe la posibilidad de reducir la anchura de la escalera hasta las condiciones anteriormente citadas para
obtener unas dimensiones de la cabina que consigan el mayor grado posible de adecuación efectiva,
incluso aunque no se puedan alcanzar las mínimas establecidas para usuarios de silla de ruedas en el
apartado B.2.
En los casos en que sea necesario reducir las dimensiones de la escalera, deben adoptarse medidas
compensatorias que favorezcan la circulación de los ocupantes y las condiciones de seguridad durante la
evacuación.
En el caso de que se reduzca la anchura de pasillos o de rampas, dicha anchura no será inferior a 0,90
m, siempre que se cumpla la anchura de cálculo de evacuación (apartado SI-3 del DB SI). En estos casos, asimismo, se adoptarán medidas que compensen dicha reducción.
En ningún caso las obras de mejora de la accesibilidad en el exterior (por ejemplo, en las obras para
instalación del ascensor, plataformas elevadoras, rampas, etc. en la fachada del edificio), deben reducir
las condiciones de acceso de bomberos al edificio.
Otras consideraciones a tener en cuenta en relación al DB SI están recogidas en los siguientes comentarios:
-

Ascensores con la maquinaria incorporada en el hueco del ascensor (tabla 2.1 del DB SI-1).
Instalaciones situadas en cubierta (tabla 2.1 del DB SI-1).
Obligatoriedad de adecuar una escalera al instalar un ascensor (tabla 5.1 del DB SI-3).

B.4.3

Incidencia en las condiciones del DB SUA

Cuando la escalera sirva a no más de 8 viviendas y la altura de evacuación no exceda de 14 m, se permite la reducción de los parámetros de escaleras de uso general establecidas en el DB SUA1-4.2 hasta
lo establecido para escaleras de uso restringido en el DB SUA1-4.1, excepto en la dimensión de la huella

(4)

El punto 3 del artículo 2 de la Parte I del CTE establece que a la hora de intervenir en el edificio no se podrán menoscabar las
condiciones preexistentes, salvo que un DB establezca un criterio distinto, como es el caso de la reducción de la anchura de la
escalera para la instalación de ascensor (nota 1 de la tabla 4.1 de la sección DB SUA 1).

(5)

La anchura útil a considerar en rellanos de planta debe tener en cuenta si dicho rellano puede ser utilizado por usuarios de silla
de ruedas, en cuyo caso, además debe cumplir al menos lo establecido para itinerarios accesibles en la tabla 2 del DA DB
SUA/2.
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que al menos será de 25 cm. Para la reducción de la anchura se debe tener en cuenta lo establecido en
el apartado B.4.2.
En este tipo de intervención deben adoptarse las medidas compensatorias que se estimen oportunas,
según el caso, por ejemplo:
-

Dotar de un pasamanos saliente en la zona interior para evitar tropiezo en la parte del peldaño más
estrecho en escaleras curvas o compensadas.
Dotar de pasamanos a ambos lados, en escaleras que no alcancen las dimensiones del peldañeado
en uso general.
Dotar de elementos antideslizantes a los peldaños, en huellas de dimensiones inferiores a las de uso
general.
Reforzar la iluminación normal, de emergencia o utilizar elementos fotoluminiscentes o peldaños con
contraste cromático que identifiquen los límites de los peldaños para reforzar la percepción del trazado de la escalera.

Cuando los cerramientos de la caja del ascensor sean accesibles, estos deben impedir la introducción en
el hueco de objetos y extremidades para evitar posibles accidentes.
B.4.4

Incidencia en las condiciones del DB HS

Cuando al incorporar un ascensor en el interior de un patio se reduzcan sus dimensiones por debajo del
mínimo establecido en el DB HS3 apartado 3.2.1, en el caso de que existan aberturas de admisión, aberturas mixtas, bocas de toma o ventanas pertenecientes a alguno de los locales del ámbito de aplicación
del DB HS3, se deberían adoptar medidas compensatorias en función del caso concreto enfocadas a:
-

-

Minimizar la interferencia con la ventilación natural del patio. Por ejemplo, empleando cerramientos
permeables de la caja del ascensor que permitan la circulación del aire y retorno automático de la
cabina a planta baja.
Mejorar la ventilación en el patio a través de sistemas de ventilación mecánica.
Minimizar la carga de contaminantes del patio. Por ejemplo, trasladando la evacuación de gases de
combustión y de cocción a cubierta si se evacuaban al interior del patio.
No emplear el patio como fuente de entrada de aire para el sistema general de ventilación. Por ejemplo, implantando un sistema de ventilación de los locales afectados que introduzca el aire de ventilación desde otro punto, como puedan ser la cubierta u otra fachada exterior o un patio que sí cumpla
las condiciones requeridas. El sistema de ventilación de las viviendas u otros locales afectados debería adaptarse en lo posible a lo establecido en el DB HS3.

Por otra parte, no se puede reducir la superficie total practicable de las ventanas o puertas exteriores
establecidas en el apartado 3.1.1 por debajo del mínimo indicado en el apartado 4.4 para el sistema
complementario de ventilación del DB HS3.
B.4.5

Incidencia en las condiciones del DB HR

Cuando los ascensores son colindantes con recintos habitables o protegidos, pueden transmitir ruidos
provocados por el propio funcionamiento del ascensor. Para evitarlo, los elementos de separación entre
un ascensor y las unidades de uso deberían cumplir(6):
-

-

Cuando el ascensor no tenga cuarto de máquinas y las maquinaria esté dentro del recinto del ascensor, los elementos constructivos que separan un ascensor de una unidad de uso deberían tener un
índice de reducción acústica, RA, mayor que 60 dBA.
Cuando no sea así, los elementos que separan un ascensor de una unidad de uso, deberían tener
un índice de reducción acústica, RA mayor que 50 dBA.

Independientemente de que el ascensor sea o no colindante con viviendas, puede producirse una transmisión de ruido estructural a recintos alejados durante los periodos de funcionamiento del ascensor, especialmente en el arranque y la frenada. Para evitarlo, deberían cumplirse las especificaciones sobre
(6)

Según el apartado II del Documento Básico DB HR no sería de aplicación el DB ya que no se trata de una rehabilitación integral. Sin embargo, en cualquier intervención sobre un edificio existente lo razonable sería mejorar la situación inicial lo más posible e intentar adaptar el edificio a los niveles de calidad acústica del DB HR, en la medida en que esto sea técnica o económicamente viable.
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ruido y vibraciones de instalaciones recogidas en el punto 3.3.3.5 del DB HR relativas al anclaje de los
sistemas de tracción de los ascensores a las estructuras del edificio, la instalación de topes elásticos en
las puertas y los relés de los cuadros de mandos (véase Guía de Aplicación del DB HR).
B.5

Incidencia en otras reglamentaciones de aplicación

Las administraciones competentes pueden establecer condiciones adicionales y complementarias a las
aquí desarrolladas para facilitar la instalación de ascensor, por ejemplo, medidas relacionadas:
-

con la afección a elementos protegidos;
con la ocupación de espacios libres de dominio público;
con la ocupación de espacios comunes, como disminución de prestaciones en la reducción de patios
de luces, iluminación, ventilación, agotamiento de la edificabilidad, etc.;
con la posible ocupación de espacios privativos, a través del “supuesto de expropiación”;
con otras reglamentaciones vigentes, como el Reglamento de aparatos elevadores.
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Servicios higiénicos accesibles

Este anejo desarrolla soluciones para mejorar la accesibilidad para personas con movilidad reducida, en
especial para usuarios de silla de ruedas, en aquellos servicios higiénicos en los que, por inviabilidad
técnica o económica o por incompatibilidad con el grado de protección de determinados elementos del
edificio, no se puedan cumplir las exigencias del documento básico DB SUA.
C.1

Dotación de servicios higiénicos accesibles

Aunque alguna disposición legal de obligado cumplimiento exija la disposición de servicios higiénicos, se
puede considerar que no es exigible que sean accesibles los de uso exclusivo de trabajadores, siempre
que la superficie útil de la zona de uso privado de uso exclusivo de los trabajadores no exceda de 100 m2
y que el número de trabajadores no exceda de 10 (para el cálculo del número de trabajadores puede
utilizarse el cálculo de la ocupación de las zonas de uso privado de uso exclusivo de los trabajadores
según la tabla 2.1 del DB SI3).
Las condiciones que deben cumplir los servicios higiénicos dispuestos para los trabajadores de una actividad son las descritas para el uso privado. Las que deben cumplir los servicios higiénicos para el público son las descritas para el uso público.
En algunos usos o cuando el tiempo de permanencia media en el establecimiento es elevado, resultará
más necesaria la dotación de servicios higiénicos accesibles para el público, como puede ser el caso de
los establecimientos de hostelería (bares, cafeterías, restaurantes), los centros de salud y las consultas
médicas (incluidos los laboratorios de análisis clínicos), los centros de rehabilitación, gimnasios, piscinas
e instalaciones deportivas; los intercambiadores de transporte; los museos y salas de exposiciones; etc.
En los locales de reducidas dimensiones pueden plantearse las siguientes soluciones siempre que sean
admisibles conforme al resto de reglamentación aplicable, como por ejemplo:
-

-

-

Soluciones basadas en el uso compartido de los aseos, como por ejemplo, un único aseo accesible
para ambos sexos, un único aseo accesible para cada sexo, un aseo por sexo y uno de ellos accesible, dos aseos unisex uno de ellos accesible, o incluso la posibilidad de compartir los aseos de público y de los trabajadores, etc.
Servicios higiénicos de uso compartido, por ejemplo, aseos y vestuarios en una misma pieza, incluso
con la posibilidad de compartir los de público y de los trabajadores.
En locales ubicados en centros comerciales, suficiencia de los aseos accesibles ubicados en las
zonas comunes del centro comercial, siempre que el recorrido desde el local considerado hasta ellos
sea reducido, por ejemplo del orden de 50 m.
En locales cuyo acceso se encuentre en la vía pública, suficiencia de los aseos accesibles públicos
ubicados en la vía pública, siempre que el recorrido desde el local considerado hasta ellos sea reducido, por ejemplo del orden de 50 m.

A estos efectos cabe considerar como locales de reducidas dimensiones aquellos cuya superficie de uso
público no excede de 100 m2 y cuya ocupación de público no excede de 50 personas.
C.2

Criterios generales de proyecto

Se presentan a continuación algunos criterios aplicables a los servicios higiénicos de edificios existentes
cuando no sea posible alcanzar las condiciones establecidas en el DB:
-

-

Disposición de aseos accesibles contiguos con transferencia cada uno desde un lado distinto:
Se puede considerar que la disposición de dos aseos accesibles de uso público con espacio de
transferencia al inodoro por un solo lado, uno por el lado derecho y otro por el izquierdo, cumple la
exigencia del DB SUA de que haya espacio de transferencia por ambos lado, siempre que se informe
de ello mediante un rótulo situado junto al acceso a cada uno de dichos aseos.
Espacio de maniobra libre de obstáculos:
Cuando no sea posible proporcionar un espacio de maniobra libre de obstáculos de 1,50 m de diámetro se puede disponer un espacio de al menos 1,20 m de diámetro
Para inscribir el espacio de 1,50 m de diámetro se puede aprovechar el espacio libre disponible bajo
el lavabo hasta una profundidad de 20 cm, siempre que éste no tenga pedestal.
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Servicio higiénico con espacio de transferencia por un solo lado:
En establecimientos y edificios públicos en los que no hubiera disponibilidad de espacio suficiente se
admiten soluciones con transferencia a un solo lado
No viabilidad de dotación de servicios higiénicos accesibles a personas en silla de ruedas:
En aquellos casos en los que resulte inviable la dotación de una cabina accesible para usuarios de
silla de ruedas, al menos se dispondrá una barra vertical de sujeción y apoyo junto al inodoro, que
facilitará su uso a personas con otra discapacidad física o de edad avanzada, para sentarse y levantarse.

16 de 16

OBRA: ADEQUACIÓ BAR RESTAURANT DEL

POLIESPORTIU MUNICIPAL

UBICACIÓ: CARRER SANT AGUSTÍ 11

DOCUMENT DE PROJECTE EXECUTIU:
ANNEX MEMÓRIA
2.- GESTIÓ RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)

quantitats
codificació

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya mod-05/2018 ( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

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

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

Adequació bar-restaurant Poliesportiu Municipal
Carrer Sant Agustí 11

Municipi :

Ribera d'Ebre

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

totals d'excavació

Pes

Volum

22,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

22,72

3

t

11,36 m

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

és residu:
a l'abocador
SI

Codificació residus LER

Pes/m2

Pes

Volum aparent/m 2

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

Volum aparent

obra de fàbrica

170102

0,542

5,629

0,512

3,611

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

2,941

0,082

2,391

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

1,089

0,004

0,044

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,319

0,004

0,255

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

definir altres:

-

0,000

-

0,000

portes i finestres

0,020

1,146

0,050

2,866

sanitaris

0,150

0,338

0,500

totals d'enderroc
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Comarca :

Riba-roja d'Ebre

0,7556

Residus de construcció

2

Codificació residus Pes/m
LER
2
Ordre MAM/304/2002(tones/m )

sobrants d'execució

obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

1,125
3
10,29 m

1,3044

11,46 t

Volum aparent/m 2

Pes

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
1,9324

0,0896

2,0153

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

0,8243
0,8204
0,1769
0,0884
0,0225

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

0,9158
0,5861
0,2655
0,2187
0,0293

0,0380

0,0960

0,0285

0,6419

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

0,0272
0,0356
0,0187
0,0146

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

0,1013
0,2329
0,2673
0,0405

totals de construcció

3
2,66 m

2,03 t

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

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
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minimització
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gestió dins obra

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

-

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

-

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

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Reutilizació (m3)

Volum
m3 (+20%)

grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades

13,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total

13,6

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

Terres per a l'abocador
volum aparent (m 3)

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

13,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

13,63

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

tones
80
40
2
1
1
0,50
0,50

Projecte
0,82
6,45
0,01
0,03
1,09
0,02
0,02

inapreciable

inapreciable

cal separar
no
no
no
no
si
no
no
si

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

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

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

no

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

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

si

si

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

si

si

No especials Contenidor per Vidre

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

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

gestió fora obra
pressupost

3 / 6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitació i Ampliació

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya . mod-05/2018

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

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

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
gestor
tipus de residu
residu enderroc
DC Vinebre
residu terra
DC Vinebre

adreça

codi del gestor

Vinebre Pol Ind 17 par 155,154,153 i 76

E-1163,10

Vinebre Pol Ind 17 par 155,154,153 i 76

E-1163,10

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

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

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

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

12,00
5,00

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

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

4,00
15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

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

0
5,00
70,00

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

RESIDU

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Classificació

Transport

3
12,00 €/m

3
5,00 €/m

Terres

13,63

1294,75

100,00

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m

122,81
0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

3
70,00 €/m

runa bruta

3
4,00 €/m

15,00 €/m3

Formigó

0,79

-

3,96

-

11,87

Maons i ceràmics

6,11

-

30,55

-

91,66

Petris barrejats

3,59

-

17,93

-

53,79

Metalls

0,05

-

0,27

-

0,82

Fusta

0,14

-

0,68

-

2,05

Vidres

0,06

0,71

100,00

0,24

-

Plàstics

0,31

-

1,57

-

4,72

Paper i cartró

0,36

-

1,80

-

5,41

Guixos i no especials

0,68

-

3,40

-

10,19

Altres

5,39

64,65

26,94

-

80,81

Perillosos Especials

0,00

0,00

17,48

65,35

0,00

260,17

123,05

261,32

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

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

0,00
0,00
0,00

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

3
31,11 m

1.355,00 euros
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documentació gràfica

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

CONTENIDOR 9 M

3

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

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

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

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

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

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

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

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

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

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

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

-
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plec de condicions
tècniques

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

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

dipòsit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

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

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació (tones)

22,72 T

Total construcció i enderroc (tones)

13,49 T

% de reducció per minimització

Previsió final de
l'Estudi
22,72 T
13,49 T

0,00 %

Es tracta d'una obra de promoció municipal
Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ **

0 T

11 euros/T

0,00 euros

Residus de construcció i enderroc **

0 T

11 euros/T

0,00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS

0,0 Tones

Total dipòsit ***

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€

Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial (partides d'obra mesurades en m3 )
Volum medició
(m3)

Densitat
(tones/m3)

Pes residus
(tones)

Volum aparent
(m3)

obra de fàbrica massissa

0,45

1,8

0,81

0,45

obra de fàbrica perforada

0,00

1,5

0,00

0,00

obra de fàbrica buida

0,00

1,2

0,00

0,00

formigó armat

0,00

2,5

0,00

0,00

paret de mamposteria

0,00

2,6

0,00

0,00

metalls ( acer )

0,00

7,85

0,00

0,00

fustes

0,00

0,8

0,00

0,00

definir altres:

0,00

0,0

0,00

0,00

Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial (medició en m2 )
Superfície de medició
(m2)

Volum
(m3/m2)

Pes
(tones/m2)

Pes residus
(tones)

Volum aparent
(m3)

parets i murs
obra de fàbrica massissa :

0,00

0,065

0,105

0,00

0,00

11,40

0,17

0,294

3,35

1,94

0,00

0,32

0,564

0,00

0,00

18,81

0,065

0,078

1,47

1,22

0,00

0,016

0,192

0,00

0,00

0,00

0,5

1,3

0,00

0,00

envà de 4-5 cm enguixat dues cares
obra de fàbrica massissa :
paret de 15 cm enguixada dues cares
obra de fàbrica massissa :
paret de 30 cm enguixada dues cares
obra de fàbrica buida:
envà de 4-5 cm enguixat dues cares
obra de fàbrica buida:
paret de 14 cm enguixada dues cares
paret de mamposteria
de pedra calcària o granítica. 50 cm gruix
sostre amb biguetes metàl·liques
Amb revoltó de rajola, intereix 70cm, sense capa de compressió . Alçada de perfil
corresponent al perfil s'incorpora a acer reutilitzable.
sostre amb biguetes

h=variable. El resultat

0,00

0,07948

0,11726

0,00

0,00

0,00

0,103

0,14571

0,00

0,00

0,00

0,112

0,17157

0,00

0,00

0,00

0,1232

0,198

0,00

0,00

IPN-IPE 100
sostre amb biguetes
IPN-IPE 160
sostre amb biguetes
IPN-IPE 200
sostre amb biguetes
IPN-IPE 240
sostre amb bigues de formigó
Amb revoltó de maó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.

cantell 16 cm

0,00

0,11

0,18

0,00

0,00

cantell 20 cm

0,00

0,12

0,22

0,00

0,00

cantell 24 cm

0,00

0,13

0,28

0,00

0,00

sostre amb bigues de formigó
Amb revoltó ceràmic ( bovedilla), intereix 70 cm, sense capa de compressió .Alçada de biga h=
variable.
cantell 16 cm

0,00

0,16

0,1

0,00

0,00

cantell 20 cm

0,00

0,2

0,13

0,00

0,00

cantell 24 cm

0,00

0,24

0,16

0,00

0,00

sostre amb bigues de formigó
Amb revoltó de formigó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.

biga i revoltó formigó h=16

0,00

0,16

0,12

0,00

0,00

biga i revoltó formigó h=20

0,00

0,2

0,15

0,00

0,00

biga i revoltó formigó h=24

0,00

0,24

0,18

0,00

0,00

cantell 12 cm

0,00

0,12

0,15

0,00

0,00

cantell 15 cm

0,00

0,15

0,18

0,00

0,00

cantell 20 cm

0,00

0,2

0,24

0,00

0,00

llosa de ceràmica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)

enderroc parcial
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Superfície de medició
(m2)

Volum
(m3/m2)

Pes
(tones/m2)

Pes residus
(tones)

Volum aparent
(m3)

llosa de formigó armat
cantell 8 cm

0,00

0,08

0,19

0,00

0,00

cantell 10 cm

0,00

0,1

0,24

0,00

0,00

cantell 12 cm

0,00

0,12

0,29

0,00

0,00

cantell 15 cm

0,00

0,15

0,36

0,00

0,00

cantell 20 cm

0,00

0,2

0,48

0,00

0,00

sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm
El resultat corresponent de les bigues i les tarimes
s'afegeig a fustes reutilitzables
biga 16x10, tarima 2,5cm

0,00

0,041

0,0246

0,00

0,00

biga 15x15, tarima 2,5cm

0,00

0,0475

0,0285

0,00

0,00

biga 20x12, tarima 2,5cm

0,00

0,049

0,0294

0,00

0,00

biga 24x14, tarima 2,5cm

0,00

0,061

0,0366

0,00

0,00

sostres amb bigues de fusta i revolto de guix o maó, intereix 50 cm
El resultat corresponent de les bigues s'afegeig a
fustes reutilitzables
biga 16x10, revoltó h=8 cm

0,00

0,0854

0,075

0,00

0,00

biga 15x15, revoltó h=8 cm

0,00

0,0732

0,066

0,00

0,00

biga 20x12, revoltó h=10 cm

0,00

0,097

0,09

0,00

0,00

biga 24x14, revoltó h=12 cm

0,00

0,1122

0,105

0,00

0,00

capes de compressió de sostres i forjats amb
armat
2
cm de gruix

0,00

0,02

0,05

0,00

0,00

3 cm de gruix

0,00

0,03

0,075

0,00

0,00

4 cm de gruix

0,00

0,04

0,1

0,00

0,00

5 cm de gruix

0,00

0,05

0,125

0,00

0,00

teules àrabs velles, preses amb 3 cm de morter.
pes teula 2,4 kg / peça

0,00

0,0634

0,12

0,00

0,00

teules àrabs noves preses amb 3 cm de morter.
pes teula 2 kg /peça

0,00

0,0577

0,11

0,00

0,00

teules àrabs velles col.locades a llata per canal o
salt de garsa, pes teula 2,4 kg /peça

0,00

0,04173

0,065

0,00

0,00

pissarra vella sobre empostissat de fusta de 2-2,5
cm de gruix

0,00

0,0125

0,02

0,00

0,00

doblat de rasilla col.locat amb 3 cm de morter

0,00

0,025

0,1

0,00

0,00

cobertes (base i pendent)
encadellat ceràmic de 3,5 cm de gruix

0,00

0,035

0,042

0,00

0,00

maó massís 4 cm gruix

0,00

0,04

0,072

0,00

0,00

sorra o morter de pendents (gruix unitari 1 cm)

0,00

0,1

0,18

0,00

0,00

envans de sostremort de maó massís de 4 cm i 20%
de forats

0,00

0,032

0,0576

0,00

0,00

envans de sostremort de maó buit de 4,5cm i 20%
de forats

0,00

0,036

0,0432

0,00

0,00

envans de sostremort de totxana de 9 cm i 20% de
forats

0,00

0,072

0,0864

0,00

0,00

cobertes (acabat)
amidament per superfície de coberta, no de la
projecció en planta els resultats dels elements que
tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

enderroc parcial
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cel rasos
cel-ras de placa d'escaiola enguixada per sota

11,10

0,023

cel ras de canyís enguixat

0,00

cel ras de cartró guix de 15 mm de gruix

0,00

0,02875

0,32

0,26

0,017

0,016

0,00

0,00

0,015

0,0117

0,00

0,00

paviments
els resultats dels elements que tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables
rajola hidràulica o ceràmica gruix total 3 cm

10,10

0,03

0,05

0,51

0,30

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 5 cm

0,00

0,05

0,08

0,00

0,00

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 7 cm

0,00

0,07

0,11

0,00

0,00

terratzo sobre morter gruix total 5 cm

3,00

0,05

0,08

0,24

0,15

tarima de fusta de 2cm sobre llates cada 35 cm.

0,00

0,0234285

0,03

0,00

0,00

parquet, tarima 2 cm sobre llates cada 35 cm

0,00

0,0334285

0,04

0,00

0,00

parquet encolat o flotant, (gruix unitari 1 cm )

0,00

0,01

0,075

0,00

0,00

enguixat

0,00

0,01

0,012

0,00

0,00

arrebossat de ciment

0,00

0,02

0,02

0,00

0,00

arrebossat de calç, estuc

0,00

0,01

0,016

0,00

0,00

enrajolat de paret, inclòs arrebossat

64,60

0,03

0,034

2,20

1,94

enrajolat de paret, sense arrebossat

0,00

0,007

0,014

0,00

0,00

vidres. vidre senzill, gruix nominal 1 cm

43,54

0,001

0,025

1,09

0,04

fibrociment en plaques, amb o sense amiant, gruix
placa ondulada 6 mm. Per a conductes: diàmetre
x 3,14 x longitud

0,00

0,01

0,018

0,00

0,00

57,31

0,05

0,02

1,15

2,87

2,25

0,50

0,15

0,34

1,13

revestiments

altres

portes i finestres

sanitaris

enderroc parcial
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Resum de residus d'enderroc parcial durant la construcció
pes T

volum m3

parets i murs de fàbrica

5,629

3,61

murs de mamposteria, pedra

0,000

0,00

sostres amb bigues metàl·liques

0,000

0,00

sostres amb bigues de formigó

0,000

0,00

llosa de ceràmica armada

0,000

0,00

formigó armat

0,000

0,00

sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta

0,000

0,00

sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó

0,000

0,00

capa de compressió de sostres i forjats amb armat

0,000

0,00

cobertes (acabat)

0,000

0,00

cobertes (base i pendents)

0,000

0,00

cel rasos

0,319

0,26

paviments

0,745

0,45

revestiments

2,196

1,94

vidres
fibrociment en plaques

1,089

0,04

0,000

0,00

portes i finestres

1,146

2,87

sanitaris

0,338

1,13

Residus d'enderroc en rehabilitació i reforma d'edifici

11,462 T

10,29 m3

Resum de residus d'enderroc reutilitzables
m3

Tones
fusta , bigues reutilitzables

empostissats, tarimes,llates

bigues 16x10 cm

0,032

0,025

0,000

0,00

bigues 15x15 cm

0,045

0,036

0,000

0,00

bigues 20x12 cm

0,048

0,04

0,000

0,00

bigues 24x14 cm

0,0672

0,055

0,000

0,00

2-2,5 cm gruix

0,025

0,015

0,000

0,00

0,000

0,00

fusta sense format
acer , perfils reutilitzables

IPN h=10

0,0015142

0,01274

0,000

0,00

IPN h=16

0,0032857

0,0242857

0,000

0,00

IPN h=20

0,0047837

0,0384285

0,000

0,00

IPN h=24

0,0065857

0,0517

0,000

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

varis
altres elements susceptibles de ser reutilitzats:

enderroc parcial
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Residus d'excavació
Volum

Tipus de terres d'excavació
grava i sorra compacta

Densitat residu real

( m3)

(tones/m3)

11,36

Pes residu

(tones)

2

22,72

grava i sorra solta

0,00

1,7

0,00

argiles

0,00

2,1

0,00

terra vegetal

0,00

1,7

0,00

pedraplè

0,00

1,8

0,00

terres contaminades

0,00

1,8

0,00

altres

0,00

1,9

0,00

Total residu excavació

3
11,36 m

22,72 t

11,36

Residus de rehabilitació (construcció)

(superfície d'obra nova equivalent, per al càlcul de residus)
50,00 m2

superfície de reforma o rehabilitació
Tipus de rehabilitació
Rehabilitació integral

0,9

Reforma afectant elements estructurals

0,7

Reforma no afectant elements estructurals

0,5

Reforma poca entitat

0,3

0,5

Percentatge aproximat del pressupost corresponent a
l'enderroc de la rehabilitació respecte el pressupost
d'execució de la rehabilitació en %
( 20% màxim)
5,00
superfície d'obra nova equivalent

22,50

%
m2

Residus de rehabilitació (construcció)
Superfície equivalent

22,50 m

2

Pes
(tones/m2)

Pes residus
(tones)

Volum aparent
(m3/m2)

Volum aparent
(m3)

sobrants d'execució

0,0859

1,9324

0,0896

2,0153

obra de fàbrica

0,0366

0,8243

0,0407

0,9158

formigó

0,0365

0,8204

0,0261

0,5861

petris

0,0079

0,1769

0,0118

0,2655

guixos

0,0039

0,0884

0,0097

0,2187

altres

0,0010

0,0225

0,0013

0,0293

embalatges

0,0043

0,0960

0,0285

0,6419

fustes

0,0012

0,0272

0,0045

0,1013

plàstics

0,0016

0,0356

0,0104

0,2329

paper i cartró

0,0008

0,0187

0,0119

0,2673

metalls

0,0007

0,0146

0,0018

0,0405

Residu de rehabilitació ( construcció )

reforma i rehabilitació amb nous fonaments

0,090152

2,03 t

0,1181

3
2,66 m
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DOCUMENT DE PROJECTE EXECUTIU:
ANNEX MEMÓRIA
3- CONTROL QUALITAT

CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS
Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988
Adaptat a CTE i EHE-08

Col.legi d’Arquitectes de Catalunya - Oficina Consultora Tècnica - Actualitzat Octubre 2010

ÍNDEX
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88
01. Formigó fabricat en central
02. Acer en barres o rotlles
2.1. Acer B 400 S
2.2. Acer B 400 SD
2.3. Acer B 500 S
2.4. Acer B 500 SD
03. Armadures elaborades

(1)

i ferralla armada (2)

3.1. Acer AP 400 S (en elaboració)
3.2. Acer AP 400 SD (en elaboració)
3.3. Acer AP 500 S
3.4. Acer AP 500 SD

CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS. Justificació del Compliment del Decret 375/1998 Oficina Consultora Tècnica . Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

04. Armadures normalitzades

(3)

4.1. Acer ME 400 T (en elaboració)
4.2. Acer ME 500 T
05. Acer laminat per a estructures (en elaboració)
06. Maons amb funció estructural
07. Sistemes de sostres prefabricats
08. Materials utilitzats com a aïllament tèrmic
09. Materials utilitzats com a aïllament acústic
10. Materials utilitzat com a aïllament contra el foc

Llegenda:
(1)

Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida

(2)

Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada

(3) Armadures

normalitzades: “mallazo”

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08):
Acer B: en barres
Acer T: de baixa ductilitat
Acer S: soldable, de ductilitat normal
Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat
Acer AP: armadures passives
Acer ME: malles electrosoldades
Acer SR: resistent a sulfats
Acer MR. resistent a aigua de mar
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de
Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88,
desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992
(DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la
correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i,
en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir
criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves
preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.
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L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte
d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de
Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves,
el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de
Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del
desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor.
Aniran a càrrec del contractista les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o entitats que
no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la
Direcció Facultativa en el termini màxim de 1 dies des del moment en que es donen els resultats. El contractista es
compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els
resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de
disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del contractista, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa,
la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense
disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada.
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de
control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós
comunicat per la Direcció Facultativa.
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial
Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat.
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FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08.
IDENTIFICACIÓ
Material:

Formigó HA-25/B/20/IIa i HA-25/B/10/I

Situació en projecte i obra:

Fonaments I sostre

Distintius de Qualitat i avaluacions de
idoneïtat tècnica voluntaris:
Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els
que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
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Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Característiques resistents:
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2
i assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30 o bé cúbiques de 15 cm
si s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08.
Característiques de docilitat:
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2
Característiques de durabilitat:
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de
penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.50
1.30

CONTROL DE RECEPCIÓ
Tipus de Control: Estadístic
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08)
•

•
•
•

Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació
suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions
administratives exigides reglamentàriament.
Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)
Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos)
Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb
qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos)

Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la
mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes
instal·lacions i els mateixos processos de fabricació, caldrà fer els assajos previs i característics
especificats a la EHE-08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i
durabilitat necessaris segons projecte i EHE-08. El criteris d’acceptació o rebuig seran els establerts a
l’art. 86.7.1 de l’EHE-08.

Control durant el subministrament:
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•
•

•

Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de
l’annex 21 de l’ EHE-08
Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament
aportats.
Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control
estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes,
assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08

Control després del subministrament:
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb
representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i
quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment
SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat
d’entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de
subministrament.
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Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó:
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de
fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels
materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08.
Presa de mostres:
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de
mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i
entre ¼ i ¾ de la descàrrega.
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que
s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts
presents (1) i se’n quedaran una còpia.

(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el
representant del Laboratori.
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3.3

ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 S

IDENTIFICACIÓ
Material:

Armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S
L’acer destinat a la elaboració de les armadures ha de ser conforme
amb l’EHE-08 i a la UNE EN 10080.

Diàmetres nominals:

Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la
geometria de les armadures elaborades i la ferralla
s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i
Memòria del Projecte.
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Excepte en les malles electrosoldades, no s’utilitzarà el diàmetre
6 mm si s’aplica qualsevol procés de soldadura en el muntatge
de l’armadura.
Distintius de Qualitat i avaluacions de
idoneïtat tècnica voluntaris:

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat
Oficialment Reconegut (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control
per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08).

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat.

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal·lació industrial aliena a l’obra
com si s’elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra.
Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons
assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de l’EHE-08 (2)
Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general
de la UNE-EN 10080 (3)
Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.15
1.00

El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu programa de fabricació per possibilitar la
realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla.
CONTROL DE RECEPCIÓ
Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques
corresponents a l’acer B 500 S.
Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es corresponen amb les
especificacions dels plànols d’armat del projecte.
Es comprovarà que l’especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui especificat i, si no
és així, es comprovarà la seva correspondència amb les planilles prèviament aportades pel ferrallista i
acceptades per la Direcció Facultativa.
Control abans del subministrament:
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•

•
•
•
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•

Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació
suficient que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un
Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra
Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal
que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest
procediment
Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors,
segons UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1

Control durant el subministrament:
•
Acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21
de l’ EHE-08
•
Armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures
complirà amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a
l’obra el Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a
cada partida d’elements fabricats, la mateixa informació que en els fulls de
subministrament esmentats
•
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte
•
comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació
de l’acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura
•
comprovació de les característiques mecàniques
•
comprovació de les característiques d’adherència
•
comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i
amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08
Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als
articles 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08
Control desprès del subministrament:
Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb
representació suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les
armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva
traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.
En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un
certificat equivalent a l’esmentat.
Comprovació de les instal·lacions de ferralla:
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de
control de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la
instal·lació de ferralla on s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per fabricar les
armadures que es requereixen a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències
establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08.
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i
com a mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai per als processos de ferralla amb un espai
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i
muntatge i un espai per a les armadures elaborades.
La Direcció Facultativa podrà demanar de l’Elaborador de la ferralla o del Constructor, la informació del
seu control de producció, conforme a l’apartat 69.2.4 de l’ EHE-08, amb el registre de les comprovacions
i els resultats dels assajos de l’autocontrol.

Presa de mostres:
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les previsions
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en
la pròpia instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals.
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica
a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents
(poden ser presents la Direcció Facultativa, el Constructor, l’Elaborador de les armadures i el
representant del Laboratori) i se’n quedaran una còpia.

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas,
aquelles que consideri necessàries
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de
l’EHE-08
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(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de
l’EHE-08
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ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES
IDENTIFICACIÓ
Material:

Acer S275JR UNE-EN 10025-2

Geometria:

IPN 260

Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:
Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
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Característiques mecàniques:
.
Característiques d’adherència:
Característiques químiques:
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:
Persistent o transitòria
Accidental
CONTROL DE RECEPCIÓ
Control abans del subministrament:
Control durant el subministrament:
Control desprès del subministrament:
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MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL
IDENTIFICACIÓ
Material:

Totxo calat. HD R-15
Els maons ceràmics subministrats a l’obra hauran de ser conformes
amb les especificacions del projecte i amb l’establert al DB SE- F del
CTE.

Geometria:

Mida nominal de les peces 290x140x100 mm

Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:

Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR)

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Amb marcatge CE (UNE EN 771)

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
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Requeriments de Seguretat Estructural
Característiques geomètriques, resistents i de durabilitat:
Segons s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.
Classe d’exposició de la fàbrica:
IIb, revestida exteriorment amb arrebossat i pintat.
Resistència normalitzada a compressió mínima de les peces:
10 N/mm2, segons UNE EN 772-1 (certificada)
Expansió final per humitat:
< 0.30 mm/m, segons UNE EN 67036 (certificada)
Geladicitat:
Classificats com a no geladissos
Eflorescències:
Classificats com a no eflorescents o lleugerament eflorescents
Coeficient parcial de seguretat de la fàbrica:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

3.0
1.8

CONTROL DE RECEPCIÓ
Tipus de control:
El corresponent a les peces ceràmiques amb marcatge CE per a parets de càrrega
Control abans del subministrament:
•
Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat
•
Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de fabricació.
•
Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF)
•
Certificació de Control de la Producció en Fàbrica (CPF)
•
Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i
les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i toleràncies)
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les
especificacions del projecte.
Control durant el subministrament:
•
full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del fabricant, el
número de certificat del marcatge CE, número de full de subministrament, dades del peticionari
i identificació del lloc de subministrament
•
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
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•

especificacions de projecte,
comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.
comprovació del bon estat del material a l’arribada a l’obra
la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin d’aplicació,
que els materials, els processos de fabricació, les característiques geomètriques i resistents i el
grau d’expansivitat s’ajusten a les prescripcions del projecte i de l’EHE-08
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SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS

SEMIBIGUETES PRETESADES PREFABRICADES
IDENTIFICACIÓ
Material:

Semibiguetes pretesades prefabricades amb la preceptiva autorització
d’ús (RD 1630/1980)
Les biguetes pretesades prefabricades subministrades a l’obra hauran
de ser conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE08.

Geometria:

13 a 14 cm d’alçada per sostre 22+4, intereixos 0,7 m MFU 27,5 kNm

Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:
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Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???)
Característiques resistents:
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08, tant pel que fa a situacions normals com en el
cas d’incendi
Coeficients parcials de seguretat per a Estats Límits Últims:
Situació de projecte
Persistent o transitòria
Accidental

Formigó
1.70 (*)
1.30

Acer
1.15 (*)
1.0

(*) Aquests coeficients es podran disminuir fins a 1.35 per al formigó i 1.10 per l’acer si l’element prefabricat està
en possessió d’un distintiu de qualitat amb un nivell de garantia conforme a l’annex 19 de la EHE-08
Característiques de durabilitat:
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08

CONTROL DE RECEPCIÓ
El corresponent segons EHE-08
Control abans del subministrament:
•
Certificats d’assaig que garanteixin el compliment de totes les especificacions establertes a la
EHE-08 sobre armadures passives, les armadures actives i el formigó (segons art. 91.4.1 i punt
1.2.11 de l’annex 21)
•
Certificat de resistència a compressió (annex 22)
•
Certificat de dosificació (annex 27)
•
Certificat d’assaig d’adherència
•
Autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, documentació tècnica relacionada i
la documentació de conformitat
•
Documentació del control de producció del fabricat que demostri el compliment de l’EHE-08
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a l’autorització d’ús permeten deduir el compliment de les
especificacions del projecte
Control durant el subministrament:
•
full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de
l’annex 21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és
conforme amb els coeficients de seguretat adoptats en el projecte.
•
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació
prèviament aportada.
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•

tot i que amb el marcatge CE les comprovacions es fan amb el control de la seva
documentació, la Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos
normatius que siguin d’aplicació que els materials, els processos de fabricació, les
característiques geomètriques i els recobriments s’ajusten a les prescripcions del projecte i de
l’EHE-08.

Control desprès del subministrament:
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació
suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents
elements resistents subministrats.
Comprovació de les instal·lacions de prefabricació:
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de
prefabricació per tal de comprovar que es compleixen els requisit exigits a l’EHE-08, que els processos són
correctes i es duen a terme amb el control necessari que permeti deduir el compliment de l’EHE-08 i que la
gestió dels materials garanteix la seva traçabilitat.

PECES DE FORMIGÓ D’ENTREBIGAT
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IDENTIFICACIÓ
Material:

Peces d’entrebigat de morter de ciment amb funció alleugerant
Les peces d’entrebigat subministrades a l’obra hauran de ser
conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08

Geometria:

Alçada 22 cms, amplada per intereix 70 cm

Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:
Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???)
Característiques resistents:
La càrrega de ruptura a flexió serà superior a 1.0 KN segons UNE 67037
Característiques del material ceràmic:
El valor mig d’expansió per humitat segons UNE 67036 no serà superior a 0.55 mm/m, ni cap amidament
individual estarà per sobre de 0.65 mm/m
Característiques de durabilitat:
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08

CONTROL DE RECEPCIÓ
Tipus de control:
El corresponent a elements prefabricats segons EHE-08
Control documental abans del subministrament:
•
Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i
les dades geomètriques de les peces d’entrebigat (dimensions, seccions i toleràncies).
•
Documentació, si és el cas, del marcatge CE o d’un DOR
•
Documentació sobre el control de producció del fabricant que demostri el compliment de l’EHE08
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les
especificacions del projecte.
Control durant el subministrament:
•
Full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de
13

•

•

l’annex 21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és
conforme amb els coeficients de seguretat adoptats en el projecte.
Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació
prèviament aportada.
La Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que
siguin d’aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les característiques
geomètriques i resistents i el grau d’expansivitat s’ajusten a les prescripcions del projecte i de
l’EHE-08.

Control després del subministrament:
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació
suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents
elements d’entrebigat subministrats.
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Comprovació de les instal·lacions de fabricació:
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de
fabricació per tal de comprovar que els processos són correctes i es duen a terme amb el control necessari, que
permet deduir el compliment de l’EHE-08 i que la gestió dels materials garanteix la seva traçabilitat.
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OBRA: ADEQUACIÓ BAR RESTAURANT DEL

POLIESPORTIU MUNICIPAL

UBICACIÓ: CARRER SANT AGUSTÍ 11

DOCUMENT DE PROJECTE EXECUTIU:
ANNEX DE MEMÒRIA
4.- Informació sobre materials tipus

Ficha Técnica

Sistema de perfiles practicables

Puerta de calle
CON EUROFUTUR ELEGANCE

Características del sistema

• Realizado con sistema EuroFutur de 70mm.
• Se pueden realizar tanto de apertura interior como exterior.

Marco 0001
Refuerzo V025

• Permite espesores de vidrio hasta 39 mm con soluciones estándar.
• Perfiles con juntas negras o grises soldables o las tradicionales EPDM que
permiten obtener unos excelentes valores en los ensayos de permeabilidad
al aire y estanqueidad al agua.
• Refuerzos de acero zincado, gran desarrollo, alta inercia permite
aumentar la rigidez del sistema y el buen funcionamiento del herraje, están
diseñados para alojar diferentes cerraduras sin necesidad de debilitar el
mismo puesto que ya vienen cajeados.
• Los resaltes de las paredes interiores en la cámara de refuerzo posicionan
el refuerzo de forma que mejora el funcionamiento del conjunto.
• Canal del herraje estándar de 16mm, con un rebaje que facilita el
montaje y estabilidad de las diferentes piezas. Fijación del herraje
atornillado sobre refuerzo aumenta nivel de seguridad y durabilidad del
sistema.
•

Galce inclinado 5º facilita la eliminación rápida de humedad y suciedad
aumentando la estanqueidad al agua del sistema.

• Unión de las esquinas soldada añadiendo además en la hoja una esquina
interior soldable también que aumenta la estabilidad mecánica del conjunto
impidiendo el paso de aire y agua por las mismas, mejorando las
prestaciones acústicas y de estanqueidad del sistema.
• Diferentes soluciones de zapatas que permiten paso libre sin perder
aislamiento con soluciones adaptadas para espacios destinados a personas
con movilidad reducida.
• Diferentes combinaciones de herraje que permiten diferentes niveles de
seguridad en la puerta así como la apertura de la misma tanto de forma
manual como con Portero eléctrico o incluso de forma automática con
tarjetas.
• Loss diseños de puerta de calle son personalizables (dimensiones, color,
forma de apertura, estética, panel).

Hoja 0116
Refuerzo V003

Prestaciones técnicas

El coeficiente Uw de la ventana depende del acristalamiento empleado y el valor Uf de los
perfiles. El valor Uf de EuroFutur Elegance para puerta de calle es de 2,1 W/m2K.
El valor U de la persiana también influye significativamente en el resultado de la ventana. El
valor U de la persiana RolaPlus está entre 0,9 y 1,12 W/m2K por lo que las propiedades térmicas
de la ventana no disminuyen en los cerramientos con persianas de KÖMMERLING

Resultados de ensayos
Valores calculados para una Puerta de una hoja de medidas 900x2000 con panel 19mm. .

Transmitancia térmica

Atenuación acústica

Uv W/m2K

Rwv(C,Ctr)

2

29(-1,-2)*

TIPO VIDRIO

Panel de 19mm

Según ensayo UNE EN ISO 140-3:1995

Resistencia al viento

UNE EN 12211:2000

Clase C3

Estanqueidad al agua

UNE EN 1027:2000

5A

Permeabilidad al aire

UNE EN 1026:2000

Clase 3

Prestaciones técnicas de la materia prima
Los productos KÖMMERLING están fabricados con Kömalit Z, formulación propia. Los perfiles se obtienen mediante extrusión y el control de fabricación permanente asegura la calidad y la precisión de formas.

®Kömalit Z

DIN EN ISO 1163

blanco y color
PVC-U, E, 082 -50- T 28, similar al RAL 9016

Densidad

DIN EN ISO 1183

1,45 g/cm3

Resistencia al impacto hasta -40°C

DIN 53453
(varilla normal pequeña)

Sin rotura

Deformación al impacto

DIN EN ISO 179

(para clima normal de 23°C )

(Ensayo 1fc)

Resistencia a la penetración de bola

≥40 kJ/m2

DIN ISO 239

100 N/mm2

DIN EN ISO 527

≥40 N/mm2

DIN EN ISO 527

≥2500 N/mm2

- Vicat VST/B (medido en aceite)

DIN ISO 306

≥80 °C

- ISO R 75/A (medido en aceite)

DIN 53461

≥69 °C

(30 segundos)
Dureza a la penetración de bola
Módulo de elasticidad en tracción
(Módulo E)
Temperatura de reblandecimiento Vicat
Estabilidad dimensional al calor

Coeficiente de dilatación lineal

0,8 x10-4 K-1

-30ºC hasta +50ºC
Conductividad térmica

DIN 52612

0,16 W/mK2

Resistencia específica a la transmisión

DIN VBE 0303 T3

1016 Ω cm

Constante relativa a la dielectricidad

DIN 53483

Comportamiento ante el fuego

DIN 4102

Estabilidad ante los agentes atmosféricos

DIN ISO 105-A03

3,3 a 50 Hz;
2,9 a 10 6 Hz
Difícilmente inflamable, autoextinguible.

Después de 12 · GJ/m2 (climas cálidos RAL-GZ 716/1 (S))
de exposición, valor inferior a grado 3 de la escala de grises.
Después de 12 · GJ/m2 (climas cálidos RAL-GZ 716/1 (S))

Resistencia a los agentes atmosféricos

de exposición, la disminución de la resistencia al
impacto es < 30% ó >28 KJ/m2.
Inerte, Neutro. Su estabilidad a la intemperie, así como su

Comportamiento fisiológico

resistencia ante los agentes químicos y al pudrimiento,
garantizan que su manipulación no imponga riesgo para la
salud ni para el medio ambiente.
Se recomienda el uso de Koraclean (blanco o color) o en su

Limpieza y mantenimiento

defecto agua y un jabón sin disolventes o abrasivos.
Engrase de los herrajes .

Garantías de calidad

Garantía de los perfiles KÖMMERLING:
Los perfiles KÖMMERLING tienen una garantía de 10 años en:
- La resistencia al impacto.
- Las dimensiones de los perfiles en función de las tolerancias permitidas.
- Los elaboradores de nuestros sistemas fabrican las ventanas siguiendo nuestras
directrices de elaboración.

Garantías de color:
- Los acabados en blanco natural tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color.
- Los acabados Kolorten tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color y una
garantía de 15 años en la adherencia.
- Los acabados foliados tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color.

Compromiso medioambiental
Los perfiles KÖMMERLING llevan el sello greenline que certifica su excelente balance
ecológico basado en tres pilares:
- Formulación libre de metales pesados.
- Material 100% reciclable.
- Optimización del consumo de energía en todo su ciclo de vida, contribuyendo a la
reducción de emisiones de CO2.

EuroFutur Elengance es un producto certificado con el sello de calidad
UNE EN ISO 9001 de AENOR
Profine Iberia es una empresa certificada con el sello de Gestión Ambiental
UNE EN ISO 14001 de AENOR en sus procesos productivos. También dispone del
sello de AENOR como empresa registrada .

El presente documento es de carácter informativo y certifica las prestaciones de la ventana de acuerdo con los criterios del Marcado CE establecidos por la Unión Europea.
Este documento no constituye un certificado de garantía, el cual debe solicitarse por los cauces habituales establecidos por la marca KÖMMERLING.

Información actualizada en junio de 2013
SISTEMAS KÖMMERLING
Profine Iberia SAU

Ficha Técnica

Sistema de perfiles d e s l i z a n t e s

PremiLine

Características del sistema
1. Marco de 80 mm con tres cámaras de aire y hoja de 54 mm.
2. Valor de transmitancia térmica de la carpintería U=2,1 W/m2K.
3. Refuerzo de acero zincado de alta inercia que facilita el acoplamiento
del herraje. Diseñado para transmitir el peso del vidrio al sistema de
ruedas.
4. Sistema de junta que permite un aislamiento máximo en posición
cerrada y un deslizamiento suave en la apertura.
5. El sistema permite varios espesores de vidrio hasta 28 mm.
6. Canal de herraje estándar con un rebaje que facilita el montaje y
estabilidad de las diferentes piezas. Fijación del herraje atornillado sobre
refuerzo que aumenta el nivel de seguridad y durabilidad del sistema.
Marco 6050
Refuerzo V110

7. Exclusiva gama de junquillos con juntas coextrusionadas, en los que
destaca la cuidada apariencia visual y fácil limpieza.
8. Taladros alargados en el galce y ranuras en cámara de desagüe según
directrices técnicas. Galce inclinado 5º que impide la acumulación de
humedad y suciedad.
9.. Perfiles de alta inercia para aumentar la rigidez de la solución
permitiendo hacer dimensiones mayores sin pérdida de prestaciones.
10. Unión de las esquinas soldadas que aumenta la estabilidad mecánica
del conjunto impidiendo el paso del aire y agua por las mismas
mejorando las prestaciones acústicas y de estanqueidad del sistema.
11. El sistema permite distintos carriles de soldadura, desde el clásico perfil
de aluminio hasta el nuevo de acero inoxidable.
12. Los pies de marco permiten la conexión de elementos como las
zapatas y otros perfiles auxiliares que embellecen su acabado y forman
un conjunto sólido y duradero.

Hoja 6040
Refuerzo V104

13. Solución de tres carriles para máxima apertura de 2/3 del hueco.

SECCIÓN TRES CARRILES

FORMAS DE APERTURA

+
↔

3 Hojas Correderas
(con tres carriles)

Prestaciones técnicas

El coeficiente Uw de la ventana depende del acristalamiento empleado y el valor Uf de
los perfiles. El valor Uf del sistema PremiLine a es de 2,1 W/m2K.
El valor U de la persiana también influye significativamente en el resultado de la
ventana. El valor U de la persiana RolaPlus está entre 0,9 y 1,12 W/m2K por lo que las
propiedades térmicas de la ventana no disminuyen en los cerramientos con persianas
de KÖMMERLING.

Resultados de ensayos
Valores físicos calculados para una ventana de dos hojas de medidas 1230x1480
con vidrio 4-16-4 B.E. y con cajón de persiana RolaPlus.

Resistencia al viento

UNE EN 12211:2000

Clase C5

Estanqueidad al agua

UNE EN 1027:2000

Clase E750

Permeabilidad al aire

UNE EN 1026:2000

Clase 3

Valores de transmitancia térmica calculados para una ventana de dos hojas de medidas
1230x1480.
VIDRIO

Ventana sin persiana

Ventana con ROLAPLUS

Ug W/m2K

Uv W/m2K

Uv W/m2K

VIDRIO 4/16/4

2.7

2.7

2.6

VIDRIO 6/16/4

2.7

2.7

2.6

VIDRIO 4/16/4 be

1.3

1.9

1.9

TIPO VIDRIO

Aislamiento acústico calculado según UNE EN 14351-1:2006+A1:2011.
VIDRIO

Ventana sin persiana

Ventana con ROLAPLUS

Rwg(C,Ctr)

Rwv(C,Ctr)

Rwv(C,Ctr)

VIDRIO 4/16/4

30(-1,-4)

32(-1,-4)*

34(-1,-4)*

VIDRIO 6/16/4

35(-2,-5)

30(-1,-2)

30(-1,-2)

VIDRIO 4/16/4 be

30(-1,-4)

32(-1,-4)

34(-1,-4)*

ACUSTICO 44.2/16/ACUSTICO 64.2

47(-2,-7)

32(-1,-2)

32(-1,-2)

TIPO VIDRIO

*Según ensayo UNE EN ISO 140-3:1995.

Prestaciones técnicas de la materia prima
Los productos KÖMMERLING están fabricados con Kömalit Z, formulación propia. Los perfiles se obtienen mediante extrusión y el control de fabricación permanente asegura la calidad y la precisión de formas.

®Kömalit Z

DIN EN ISO 1163

blanco y color
PVC-U, E, 082 -50- T 28, similar al RAL 9016

Densidad

DIN EN ISO 1183

1,45 g/cm3

Resistencia al impacto hasta -40 °C

DIN 53453
(varilla normal pequeña)

Sin rotura

Deformación al impacto

DIN EN ISO 179

(para clima normal de 23°C )

(Ensayo 1fc)

Resistencia a la penetración de bola

≥40 kJ/m2

DIN ISO 239

100 N/mm2

DIN EN ISO 527

≥40 N/mm2

DIN EN ISO 527

≥2500 N/mm2

- Vicat VST/B (medido en aceite)

DIN ISO 306

≥80 °C

- ISO R 75/A (medido en aceite)

DIN 53461

≥69 °C

(30 segundos)
Dureza a la penetración de bola
Módulo de elasticidad en tracción
(Módulo E)
Temperatura de reblandecimiento Vicat
Estabilidad dimensional al calor

Coeficiente de dilatación lineal

0,8 x10-4 K-1

-30ºC hasta +50ºC
Conductividad térmica

DIN 52612

0,16 W/mK2

Resistencia específica a la transmisión

DIN VBE 0303 T3

1016 Ω cm

Constante relativa a la dielectricidad

DIN 53483

Comportamiento ante el fuego

DIN 4102

Estabilidad ante los agentes atmosféricos

DIN ISO 105-A03

3,3 a 50 Hz;
2,9 a 10 6 Hz
Difícilmente inflamable, autoextinguible.

Después de 12 · GJ/m2 (climas cálidos RAL-GZ 716/1 (S))
de exposición, valor inferior a grado 3 de la escala de grises.
Después de 12 · GJ/m2 (climas cálidos RAL-GZ 716/1 (S))

Resistencia al envejecimiento

de exposición, la disminución de la resistencia al
impacto es <30% ó >28 kJ/m2.
Inerte, neutro. Su estabilidad a la intemperie, así como su

Comportamiento fisiológico

resistencia ante los agentes químicos y al pudrimiento,
garantizan que su manipulación no imponga riesgo para la
salud ni para el medio ambiente.
Se recomienda el uso de Koraclean (blanco o color) o en su

Limpieza y mantenimiento

defecto agua y un jabón sin disolventes o abrasivos. Engrase
de los herrajes.

Garantías de calidad

Garantía de los perfiles KÖMMERLING:
Los perfiles KÖMMERLING tienen una garantía de 10 años en:
- La resistencia al impacto.
- Las dimensiones de los perfiles en función de las tolerancias permitidas.
- Los elaboradores de nuestros sistemas fabrican las ventanas siguiendo nuestras
directrices de elaboración.

Garantías de color:
- Los acabados en blanco natural tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color.
- Los acabados Kolorten tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color y una
garantía de 15 años en la adherencia.
- Los acabados foliados tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color.

Compromiso medioambiental
®

Los perfiles KÖMMERLING llevan el sello greenline que certifica su excelente balance ecológico basado en tres pilares:
- Formulación libre de metales pesados.
- Material 100% reciclable.
- Optimización del consumo de energía en todo su ciclo de vida, contribuyendo a la reducción
de emisiones de CO2.

PremiLine es un producto certificado con el sello de calidad
UNE EN ISO 9001 de AENOR
Profine Iberia es una empresa certificada con el sello de Gestión Ambiental
UNE EN ISO 14001 de AENOR en sus procesos productivos. También dispone del
sello de AENOR como empresa registrada .

El presente documento es de carácter informativo y certifica las prestaciones de la ventana de acuerdo con los criterios del Marcado CE establecidos por la Unión Europea.
Este documento no constituye un certificado de garantía, el cual debe solicitarse por los cauces habituales establecidos por la marca KÖMMERLING.

Información actualizada en junio de 2013
SISTEMAS KÖMMERLING
Profine Iberia SAU

Ficha Técnica

Sistema de perfiles practicables

EuroFutur Elegance

Características del sistema

1. Sistema de 70 mm de ancho con diseño de formas redondeadas
y cinco cámaras estancas.
2. Valores de transmitancia térmica de la carpintería U=1,3 W/m2K
con hoja 0113 y U= 1,4 W/m2K con hoja 0011.
3. Refuerzo de acero zincado de alta inercia con gran desarrollo lo
que permite incrementar la rigidez del sistema. Los resaltes de
las paredes interiores de la cámara de refuerzo posicionan el
refuerzo correctamente, mejorando el funcionamiento del
conjunto.
4. Los perfiles disponen de opciones de juntas negras o grises
soldables o las tradicionales EPDM. Estas juntas aumentan la
estanqueidad del sistema mejorando sus prestaciones.
5. El sistema permite varios espesores de vidrio: para hojas
retranqueadas hasta 39 mm y para hojas semi-enrasadas hasta
47 mm.
6. Canal de herraje estándar con un rebaje que facilita el montaje
y estabilidad de las diferentes piezas. Fijación del herraje
atornillado sobre refuerzo que aumenta el nivel de seguridad y
durabilidad del sistema.
7. Exclusiva gama de junquillos con juntas coextrusionadas, en
los que destaca la cuidada apariencia visual y fácil limpieza.
8. Taladros alargados en el galce y ranuras en cámara de desagüe
según directrices técnicas. Galce inclinado5º que impide la
acumulación de humedad y suciedad. El diseño de los perfiles
facilita la evacuación rápida de la humedad por la parte frontal o
parte inferior oculta aumentando la estanqueidad al agua del
sistema.
9. Los pies de marco permiten la conexión de elementos como las
zapatas y otros perfiles auxiliares que embellecen su acabado y
forman un conjunto sólido y duradero.
10. Unión de las esquinas soldadas que aumenta la estabilidad
mecánica del conjunto impidiendo el paso del aire y agua por las
mismas mejorando las prestaciones acústicas y de estanqueidad
del sistema.

Marco 001
Hoja 0011
Refuerzo 9125

Prestaciones técnicas

El coeficiente Uw de la ventana depende del
acristalamiento empleado y el valor Uf de los
perfiles. El valor Uf de EuroFutur Elegance,
dependiendo de la combinación de hoja y marco
empleada, está entre 1,3 y 1,4 W/m2K.
El valor U de la persiana también influye
significativamente en el resultado de la ventana. El
valor U de la persiana RolaPlus está entre 0,9 y
1,12 W/m2K por lo que las propiedades térmicas de
la ventana no disminuyen en los cerramientos con
persianas de KÖMMERLING.

Resultados de ensayos
Valores físicos calculados para una ventana de dos hojas de medidas 1230x1480
con vidrio 4-16-4 B.E. y con cajón de persiana RolaPlus.
Resistencia al viento

UNE EN 12211:2000

Clase C5

Estanqueidad al agua

UNE EN 1027:2000

Clase E1650

Permeabilidad al aire

UNE EN 1026:2000

Clase 4

Valores de transmitancia térmica calculados para una ventana de dos hojas de medidas
1230x1480. Aislamiento térmico calculado según UNE EN 10077-2.
VIDRIO

Ventana sin persiana

Ventana con ROLAPLUS

TIPO VIDRIO
Ug W/m K

Uv W/m K

Uv W/m2K

VIDRIO 4/16/4

2.7

2.2

2.1

VIDRIO 6/16/4

2.7

2.2

2.1

VIDRIO 4/16/4 be

1.3

1.5

1.5

2

2

Aislamiento acústico calculado según UNE EN 14351-1:2006+A1:2011
VIDRIO

Ventana sin persiana

Ventana con ROLAPLUS

Rwg(C,Ctr)

Rwv(C,Ctr)

Rwv(C,Ctr)

VIDRIO 4/16/4

30(-1,-4)

34(-3,-6)*

34(-2,-5)*

VIDRIO 6/16/4

35(-2,-5)

35(-1,-4)

35(-1,-4)

VIDRIO 4/16/4 be

30(-1,-4)

34(-3,-6)*

34(-2,-5)*

ACUSTICO 44.2/16/ACUSTICO 64.2

47(-2,-7)

39(-1,-4)

38(-1,-4)

TIPO VIDRIO

*Según ensayo UNE EN ISO 140-3:1995.

Prestaciones técnicas de la materia prima
Los productos KÖMMERLING están fabricados con Kömalit Z, formulación propia. Los perfiles se obtienen mediante extrusión y el control de fabricación permanente asegura la calidad y la precisión de formas.

®Kömalit Z

DIN EN ISO 1163

blanco y color
PVC-U, E, 082 -50- T 28, similar al RAL 9016

Densidad

DIN EN ISO 1183

1,45 g/cm3

Resistencia al impacto hasta -40°C

DIN 53453
(varilla normal pequeña)

Sin rotura

Deformación al impacto

DIN EN ISO 179

(para clima normal de 23 °C )

(Ensayo 1fc)

Resistencia a la penetración de bola

≥40 kJ/m2

DIN ISO 239

100 N/mm2

DIN EN ISO 527

≥40 N/mm2

DIN EN ISO 527

≥2500 N/mm2

- Vicat VST/B (medido en aceite)

DIN ISO 306

≥80 °C

- ISO R 75/A (medido en aceite)

DIN 53461

≥69 °C

(30 segundos)
Dureza a la penetración de bola
Módulo de elasticidad en tracción
(Módulo E)
Temperatura de reblandecimiento Vicat
Estabilidad dimensional al calor

Coeficiente de dilatación lineal

0,8 x10-4 K-1

-30ºC hasta +50ºC
Conductividad térmica

DIN 52612

0,16 W/mK2

Resistencia específica a la transmisión

DIN VBE 0303 T3

1016 Ω cm

Constante relativa a la dielectricidad

DIN 53483

Comportamiento ante el fuego

DIN 4102

Estabilidad ante los agentes atmosféricos

DIN ISO 105-A03

3,3 a 50 Hz;
2,9 a 10 6 Hz
Difícilmente inflamable, autoextinguible.

Después de 12 · GJ/m2 (climas cálidos RAL-GZ 716/1 (S))
de exposición, valor inferior a grado 3 de la escala de grises.
Después de 12 · GJ/m2 (climas cálidos RAL-GZ 716/1 (S))

Resistencia a los agentes atmosféricos

de exposición, la disminución de la resistencia al
impacto es < 30% ó >28 KJ/m2.
Inerte, Neutro. Su estabilidad a la intemperie, así como su

Comportamiento fisiológico

resistencia ante los agentes químicos y al pudrimiento,
garantizan que su manipulación no imponga riesgo para la
salud ni para el medio ambiente.
Se recomienda el uso de Koraclean (blanco o color) o en su

Limpieza y mantenimiento

defecto agua y un jabón sin disolventes o abrasivos.
Engrase de los herrajes .

Garantías de calidad

Garantía de los perfiles KÖMMERLING:
Los perfiles KÖMMERLING tienen una garantía de10 años en:
- La resistencia al impacto.
- Las dimensiones de los perfiles en función de las tolerancias permitidas.
- Los elaboradores de nuestros sistemas fabrican las ventanas siguiendo nuestras
directrices de elaboración.

Garantías de color:
- Los acabados en blanco natural tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color.
- Los acabados Kolorten tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color y una
garantía de 15 años en la adherencia.
- Los acabados foliados tienen una garantía de 10 años en la estabilidad del color.

Compromiso medioambiental
Los perfiles KÖMMERLING llevan el sello greenline® que certifica su excelente balance ecológico basado en tres pilares:
- Formulación libre de metales pesados.
- Material 100% reciclable.
- Optimización del consumo de energía en todo su ciclo de vida, contribuyendo a la reducción
de emisiones de CO2.

EuroFutur Elengance es un producto certificado con el sello de calidad
UNE EN ISO 9001 de AENOR
Profine Iberia es una empresa certificada con el sello de Gestión Ambiental
UNE EN ISO 14001 de AENOR en sus procesos productivos. También dispone del
sello de AENOR como empresa registrada.

El presente documento es de carácter informativo y certifica las prestaciones de la ventana de acuerdo con los criterios del Marcado CE establecidos por la Unión Europea.
Este documento no constituye un certificado de garantía, el cual debe solicitarse por los cauces habituales establecidos por la marca KÖMMERLING.

Información actualizada octubre de 2013
SISTEMAS KÖMMERLING
Profine Iberia SAU

PRESUPUESTO
Distribuciones Almad 2013 s.l.
Centro comercial, local 1B, Urb. Las 3 Cales
43860 - L`Ametlla de Mar
C.I.F.- B - 55615181
telf. - 659414132
PRESUPUESTO NUMERO 75/20 - 2
FECHA 02/11/2020

CLIENTE

Bar Riba-roja

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTOS EXTERIORES EN
PVC BLANCO CON VIDRIO CAMARA, CIERRES DE SEGURIDAD y
VIDRIO 3+3/16/4+4 CONTROL SOLAR.
Puerta modelo TIPO 1 :

Kömerling EUROFUTUR

practicable de dos hojas + fijo lateral de medidas 220x278
y fijos superiores de 63x488 - 1 unid

3.374 €

PRECIO

Ventana modelo TIPO 2:

Kömerling PREMILINE

corredera lineal 110x260 con fijo superior de 66x260 - 3 unid

PRECIO

Ventana modelo TIPO 3:

3.914 €

Kömerling PREMILINE

corredera lineal 140X255 con fijo superior de 80X255 - 2 unid

PRECIO

Ventana modelo TIPO 4:

2.887 €

Kömerling EUROFUTUR

practicable 2+1 hoja de 178x255 - 2 unid
PRECIO

2.595 €

PRECIO

12.770 €

IVA 21%

2681.7 €

TOTAL
PLAZO DE VALIDEZ DEL PRESUPUESTO, 60 DIAS
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA
50 % A LA ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO
25 % A LA ENTREGA DE MATERIAL EN OBRA
25 % AL CONCLUIR EL TRABAJO
almad2008@hotmail.com

15451.7 €

OBRA: ADEQUACIÓ BAR RESTAURANT DEL

POLIESPORTIU MUNICIPAL

UBICACIÓ: CARRER SANT AGUSTÍ 11

DOCUMENT DE PROJECTE EXECUTIU:
ANNEX DE MEMÒRIA
5.- Justificació de preus

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost : 445
Quadre de Preus Simples
CODI

UD

RESUM

PREU

A0121000

h

Oficial 1a

20,00 €

A0122000

h

A0123000

h

A0124000

h

A0127000

h

Oficial 1a
Oficial 1a paleta

20,00 €

Oficial 1a paleta
Oficial 1a encofrador

20,00 €

Oficial 1a encofrador
Oficial 1a ferrallista

20,00 €

Oficial 1a ferrallista
Oficial 1a col·locador

20,00 €

Oficial 1a col·locador
A0129000

h

Oficial 1a guix aire

20,00 €

Oficial 1a guix aire
A012A000

h

Oficial 1a fuster

20,00 €

Oficial 1a fuster
A012D000

h

Oficial 1a pintor

20,00 €

Oficial 1a pintor
A012E000

h

Oficial 1a v idrier

20,00 €

Oficial 1a v idrier
A012F000

h

Oficial 1a many à

20,00 €

Oficial 1a many à
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

20,00 €

Oficial 1a calefactor
A012H000

h

Oficial 1a electricista

20,00 €

Oficial 1a electricista
A012J000

h

Oficial 1a lampista

20,00 €

Oficial 1a lampista
A012M000

h

Oficial 1a muntador

20,00 €

Oficial 1a muntador
A0133000

h

A0134000

h

A0137000

h

A013A000

h

A013D000

h

Ajudant encofrador

17,30 €

Ajudant encofrador
Ajudant ferrallista

17,30 €

Ajudant ferrallista
Ajudant col·locador

17,30 €

Ajudant col·locador
Ajudant fuster

17,30 €

Ajudant fuster
Ajudant pintor

17,30 €

Ajudant pintor

AM2

Pàg.1

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost : 445
Quadre de Preus Simples
CODI

UD

RESUM

A013F000

h

Ajudant many à

A013G000

h

A013H000

h

A013J000

h

A013M000

h

PREU
17,30 €

Ajudant many à
Ajudant calefactor

17,30 €

Ajudant calefactor
Ajudant electricista

17,30 €

Ajudant electricista
Ajudant lampista

17,30 €

Ajudant lampista
Ajudant muntador

17,30 €

Ajudant muntador
A0140000

h

Manobre

16,00 €

Manobre
A0149000

h

Manobre guix aire

16,70 €

Manobre guix aire
A0150000

h

Manobre especialista

16,70 €

Manobre especialista
A01-FEPC

h

Ajudant calefactor

17,30 €

Ajudant calefactor
A01-FEPD

h

Ajudant electricista

17,30 €

Ajudant electricista
A01-FEPH

h

Ajudant muntador

17,30 €

Ajudant muntador
A0D-0007

h

Manobre

16,00 €

Manobre
A0E-000A

h

Manobre especialista

16,70 €

Manobre especialista
A0F-000C

h

Oficial 1a calefactor

20,00 €

Oficial 1a calefactor
A0F-000E

h

A0F-000R

h

A0F-000T

h

B011-05ME

m3

B0111000

m3

Oficial 1a electricista

20,00 €

Oficial 1a electricista
Oficial 1a muntador

20,00 €

Oficial 1a muntador
Oficial 1a paleta

20,00 €

Oficial 1a paleta
Aigua

1,63 €

Aigua
Aigua

1,50 €

Aigua

AM2

Pàg.2

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost : 445
Quadre de Preus Simples
CODI

UD

RESUM

B0310020

t

Sorra p/morters

B0311010

t

B0312020

t

B0331Q10

t

B03L-05N5

t

PREU
18,02 €

Sorra de pedrera per a morters
Sorra pedra calc. p/forms.

16,79 €

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons
Sorra pedra granit.p/morters

19,68 €

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters
Grav a pedra calc.20mm p/forms.

16,81 €

Grav a de pedrera de pedra calcària, de grandària màx ima 20 mm, per a formigons
Sorra 0 a 3,5 mm

16,67 €

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
B0512401

t

Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs

94,44 €

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
B051E201

t

Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs

160,16 €

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs
B0521100

kg

Guix B1/20/2

0,10 €

Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
B0521200

kg

Guix C6/ 20 ± 5/2

0,13 €

Guix de designació C6/ 20 ± 5/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
B0532310

kg

Calç aèria CL 90

0,09 €

Calç aèria CL 90
B059-06FN

kg

Guix C6/20/2

0,12 €

Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
B059-06FO

kg

Guix B1/20/2

0,12 €

Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
B05A2102

kg

Beurada p/ceràmica,CG1(UNE-EN 13888),blanca

0,28 €

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norm a U N E-EN 13888,
blanca
B05A2103

kg

Beurada p/ceràmica,CG1(UNE-EN 13888),color

0,28 €

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de
color
B05A2202

kg

Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),blanca

0,82 €

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norm a U N E-EN 13888,
blanca
B05A2203

kg

Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color

0,82 €

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de
color
B05B1001

kg

Ciment ràpid CNR4,sacs

0,11 €

Ciment ràpid CNR4 en sacs

AM2

Pàg.3

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost : 445
Quadre de Preus Simples
CODI

UD

RESUM

B065710B

m3

Formigó HA-25/B/10/I,>=250kg/m3 ciment

PREU
66,41 €

Formigó HA-25/B/10/I de consistència tov a, grandària màx ima del granulat 10 m m ,
amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'ex posició I
B065960B

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment

64,51 €

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tov a, grandària màx ima del granulat 20 m m ,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'ex posició IIa
B0710180

t

Mort.ram paleta M7,5,sacs,(G) UNE-EN 998-2

33,14 €

Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de des ignac ió (G)
segons norma UNE-EN 998-2
B0710280

t

Mort.ram paleta M7,5,granel,(G) UNE-EN 998-2

30,29 €

Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de des ignac ió (G)
segons norma UNE-EN 998-2
B0711010

kg

B0711020

kg

B071P000

kg

B081C010

kg

B0A14200

kg

B0A31000

kg

B0A44000

cu

B0A62F90

u

Mort.adhesiu,C1(UNE-EN 12004)

0,29 €

Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004
Adhesiu cimentós C2 (UNE-EN 12004)

0,70 €

Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004
Morter aniv ellament

1,04 €

Morter d'aniv ellament
Addit. inclus.aire/plastificant morter,UNE-EN 934-3

1,16 €

Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3
Filferro recuit,D=1,3mm

1,09 €

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Clau acer

1,15 €

Clau acer
Visos p/guix lam.

9,30 €

Visos per a plaques de guix laminat
Tac acer D=10mm,carg./v oland./fem.

0,90 €

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, v olandera i femella
B0B2A000

kg

Acer b/corrugada B500S

0,59 €

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
B0B34134

m2

Malla el.b/corrug.ME 15x 15cm,D:6-6mm,6x 2,2m B500T

2,15 €

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x 15 cm D:6-6 mm 6x 2, 2 m
B500T UNE-EN 10080
B0CC1310

m2

Placa guix lamin. A i gruix 12,5mm

4,08 €

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520
B0D21030

m

Tauló fusta pi p/10 usos

0,43 €

Tauló de fusta de pi per a 10 usos
B0D31000

m3

Llata fusta pi

210,79 €

Llata de fusta de pi
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B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos

8,56 €

B0D629A0

cu

B0D71130

m2

B0DZA000

l

B0DZJ0K6

m2

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos
Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos

20,54 €

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos
Tauler pi,g=22mm,10 usos

1,21 €

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix , per a 10 usos
Desencofrant

2,63 €

Desencofrant
Perfil met.desmunt.p/supo.encof.sost.,25usos

2,57 €

Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos
B0F1D2A1

u

Maó calat,290x 140x 100mm,p/rev estir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1

0,18 €

Maó calat, de 290x 140x 100 mm, per a rev estir, categoria I, HD, s egons la norm a
UNE-EN 771-1
B0F1F2A1

u

Maó calat R15,290x 140x 100mm,p/rev estir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1

0,18 €

Maó calat R-15, de 290x 140x 100 mm, per a rev estir, categoria I, HD, s egons la
norma UNE-EN 771-1
B0F74240

u

Maó foradat senzill,290x 140x 40mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1

0,13 €

Maó foradat senzill de 290x 140x 40 mm, categoria I, LD, segons la norm a U N E-EN
771-1
B0F95230

u

B0FA12A0

u

B0FG3JA3

u

Encadellat ceràmic 500x 200x 30mm

0,31 €

Encadellat ceràmic de 500x 200x 30 mm
Totx ana 290x 140x 100mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1

0,21 €

Totx ana de 290x 140x 100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1
Rajola ceràm.fina rect.,el.mec. 28x 14x 1cm,v ermell

0,14 €

Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x 14x 1 c m ,
de color v ermell
B0FG5172

m2

Rajola gres ex truït s/esmalt.-polir,rectang/quadr. 16-25 peces/m2,preu alt

14,74 €

Rajola de gres ex truït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 16
a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)
B0FGA172

m2

Rajola gres ex truït s/esmaltar antillis.,rectang/quadr. 16-25 peces/m2,preu alt

17,20 €

Rajola de gres ex truït sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de
16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)
B0FH2172

m2

Rajola ceràm. brill.,rect. 16-25 peces/m2,preu alt

15,00 €

Rajola de ceràmica esmaltada brillant de forma rectangular, de 16 a 25 pec es / m 2,
preu alt
B0FJBVH3

u

Peça especial ceràm. nat. ,v ermell,2esc.,20x 18cm

1,12 €

Peça especial de ceràmica natural color v ermell, amb dos cantells en es c aire, de
20x 18 cm
B0GA2440

m2

Placa p.artif rentada a l'àcid,1251-2500cm2

66,00 €

Placa de pedra artificial rentada a l'àcid, de 1251 a 2500 cm2
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B2RA63G0

t

Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER 170107

PREU
19,65 €

Deposició controlada a centre de reciclatge de res idus barrejats inerts am b una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 s egons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B44Z5011

kg

Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,tallat mida+antiox .

0,84 €

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils lam inats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i U PN , tallat a m ida i am b una c apa
d'imprimació antiox idant
B4LH0202

m

Semibigueta form.pretesat,h=13-14cm,tens=61-96kN

4,73 €

Semibigueta de formigó pretesat d'alçària 13 a 14 c m , am b arm adura ac tiv a de
tensió compresa entre 61 i 96 kN
B4LZ570N

m

Rev oltó ind.mort.ciment,int=70cm,h=22cm

5,83 €

Rev oltó industrialitzat de morter de ciment per a un intereix de 70 cm i alçària de 22
cm
B52219N0

u

Teula àrab ceràmica mec.,color env ellit,30u/m2

0,48 €

Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color env ellit, de 30 peces/m 2, c om
a màx im
B5ZFU049

u

Gàrgola planx a Cu estampada silueta retallada,D=80 mm

120,07 €

Gàrgola de planx a de coure estampada amb silueta retallada, de 80 mm de diàmetre
B712A0ZA

m2

Làmina bet.modif.autoprot.miner.LBM(SBS) 50/G-FP 190g/m2 acab.color estànd.

11,23 €

Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 50/ G-F P am b
armadura de feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard
B7J50010

dm3

Massilla segell.,silicona neut. monocomp.

14,55 €

Massilla per a segellats , d' aplic ac ió am b pis tola, de bas e s ilic ona neutra
monocomponent
B7J50090

dm3

B7J5009A

dm3

Massilla segell.,poliuretà monocomp.

11,59 €

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent
Massilla segell.,poliuretà polimer.ràp. monocomp.

11,59 €

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polim eritz ac ió
ràpida monocomponent
B7J500ZZ

kg

Massilla p/junt cartró-guix

1,16 €

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
B7JZ00E1

m

Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat

0,07 €

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
B7Z22000

kg

Emulsió bituminosa, tipus EB

1,60 €

Emulsió bituminosa, tipus EB
B83Z1100

u

Ganx o acer inox .p/anc.aplac.

0,23 €

Ganx o d'acer inox idable per a l'ancoratge d'aplacats
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B84Z5610

m2

Entramat estruc.senzilla acer galv .p/cel ras continu pl.guix lam. perfils cada 600mm

5,02 €

Entramat d'estructura senzilla d'acer galv anitzat per a cel ras continu de plaques de
guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màx im , per a fix ar al
sostre mitjançant v areta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins
a 15 kg
B89ZNE00

kg

Pintura silic.potass.,p/ex t.

12,41 €

Pintura al silicat de potassa per a ex teriors
B89ZPD00

kg

Pintura plàstica,p/int.

3,33 €

Pintura plàstica per a interiors
B8ZA1000

kg

Segelladora

6,15 €

Segelladora
B8ZAH000

kg

Imprimació neutralitz. acrílica

19,30 €

Imprimació neutralitzadora acrílica
B8ZAM000

kg

B9C33D24

m2

Imprimació fix adora acrílica

3,92 €

Imprimació fix adora acrílica
Terratzo granulat pedra calc.,rent.àcid,40x 60cm,preu alt,ex t.

17,54 €

Terratzo amb granulat de pedra calcària, rentat amb àcid, de 40x 60 cm, preu alt, per
a ús ex terior
B9CZ1000

kg

B9CZ2000

kg

Beurada

0,86 €

Beurada blanca
Beurada color

0,92 €

Beurada de color
B9U21AA0

m

Sòcol terratzo llis gra petit preu alt,h=10 cm

3,37 €

Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària
B9U331A0

m

Sòcol rajola gres ex truït s/esmalt.-polir,h=10cm

4,19 €

Sòcol de rajola gres ex truït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària
B9V35GB6

m

Peça gres ex truït s/esmalt.-polirantillisc. p/est.esgl.

29,41 €

Peça de gres ex truït sense esmaltar ni polir acabat antillis c ant, per a l' es tes a de
l'esglaó
B9Z51765

m

Perfil p/altes sol·licit.,neoprè,alum.,p/junts pav im.,ampl.=40mm,prèv .supo.

198,16 €

Perfil per a altes sol·licitacions, de neoprè i suport d'alumini, per a junts de pav im ent
de 40 mm d'amplària mitjana, per a col·locar prèv iament el suport
BADG1132

u

Porta planx a ac.galv . 1bat.,215x 90cm,reix .v ent.+pany +clau

195,00 €

Porta de planx a d'acer galv anitzat una fulla batent, per a un buit d' obra de 215x 90
cm, amb reix eta de v entilació, pany i clau
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BADG1133

u

Estructura porta corredisa

PREU
192,06 €

Estructura per a porta corredissa d'una fulla col·locada en paret per rev es tir am b
arrebossat de morter o guix , amb un gruix total, inclòs l'acabat, de 9 cm , c om pos ta
per una armadura metàl·lica de x apa grecada, preparat per allotjar una fulla de porta
de gruix màx im 4 cm, i una malla metàl·lic a, de m ajor alç ada i am plada que
l'armadura, per millorar la unió de l'estructura a la paret. Fins i tot rail, guiador inferior
i accessoris.
BAJ124G6

u

Porta PVC blanc 220x 278 + 63x 488 2 fulls prac, fix e lat fix e superior

2.559,01 €

Porta ex terior PVC blanc,tipus T1 del projecte, perfileria tipus Kom erling Eurofutur,
per v idre aillant 3+3/16/4+4 control solar, tanques de seguretat, prac tic able de dos
fulles + fix e lateral de mesures 220x 278 i fix es superiors de 63x 488
BAJ124G7

u

Finestra PVC Tipus 2, 2 fulls corred de 110x 260 , fix e sup 66x 260

918,49 €

Finestra ex terior PVC blanc,tipus T2 del projecte, perfileria tipus Komerling Premiline,
perb v idre aillant 3+3/16/4+4 control solar, tanques de seguretat, c orredera de dos
fulles de 110x 260 + fix e superior de 66x 260
BAJ124G8

u

Finestra PVC Tipus 3, 2 fulls corred de 140x 255 , fix e sup 80x 255

975,33 €

Finestra ex terior PVC blanc,tipus T3 del projecte, perfileria tipus Komerling Premiline,
per v idre aillant 3+3/16/4+4 control solar, tanques de seguretat, c orredera de dos
fulles de 140x 255 + fix e superior de 80x 255
BAJ124G9

u

Finestra PVC Tipus 4, 2 fulls abatib +1 fix e de 178x 255

917,49 €

Finestra ex terior PVC blanc,tipus T4 del projecte, perfileria tipus Komerling Eurofutur,
per v idre aillant 3+3/16/4+4 control solar, tanques de seguretat, abatible de dos fulles
+ fix e de 178x 255
BANA6185

u

Bast.paredó porta f. p/llum bast.=80cmx 200cm

27,76 €

Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80
cm d'amplària i 200 cm d'alçària
BANAU210

u

Bast.env à porta f. p/llum bast.,180cmx 210cm

31,89 €

Bastiment de base d'env à per a porta de fusta per a una llum de bas tim ent de 180
cm d'amplària i de 210 cm d'alçària
BAQDC266

u

Fulla bat.porta int.fusta 35mm,c.llises+int.fusta,60cmx 210cm

42,50 €

Fulla batent per a porta interior, de fusta per acabat superficial pintat i lacat, de 35 m m
de gruix , de cares llises i estructura interior de fusta, de 60 cm d'am plària i de 210
cm d'alçària
BAQDC267

u

Doble fulla batent v idrera seguretat

BAQDS18E

u

Fulla p/porta int. g=40mm, llum 80x 210cm cares llis. faig env ernissat

340,00 €
69,81 €

Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix , per a una llum de 80x 210 c m , de
cares llises amb acabat de faig env ernissat
BAZ25100

m

Galze folrat bast.,p/bast.base3/4,p/full.bat.,fusta roure p/env ernissar

7,06 €

Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base de 3/4, per a fulla batent, de
fusta de roure per a env ernissar
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BAZ26100

m

Galze folrat bast.,p/bast.base paredó,p/full.bat.,fusta roure p/env ernissar

5,04 €

Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de bas e de paredó, per a fulla
batent, de fusta de roure per a env ernissar
BAZ2C843

u

Galze p/porta corr.llum pas 80x 210cm, faig env ernissat, 1 fulla

70,88 €

Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 80x 210cm, de faig
env ernissat, per a 1 fulla
BAZGC360

u

Ferramenta p/porta int.preu mitjà,1bat.

14,38 €

Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent
BAZGC3H0

u

Ferramenta p/porta int.1 corred.preu mitjà

4,49 €

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla coredissa, de preu mitjà
BB1218B0

m

Barana acer,passamà,trav .inf.,munt./100cm,brènd./10cm,h=100-120cm

86,12 €

Barana d'acer, amb passamà, trav esser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 a 120 cm de d'alçària
BC1GE701

m2

Vidr.baix .emis.2lam,baix a emissiv itat 3+3mm,1butiral transparent/8mm/incolor

70,05 €

Vidre aïllant d'un v idre laminar de baix a emissiv itat i un v idre lam inar, am b v idre
interior de baix a emissiv itat de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent, c am bra
d'aire de 16 mm i lluna ex terior incolor de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
BC1K1300

m2

Mirall lluna incolora,g=3mm

24,68 €

Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm
BE40-16NF

u

Barret de x emeneia planx a d'acer galv anitzat,jet,d=400mm

22,42 €

Barret de x emeneia de planx a d'acer galv anitzat, jet, de 400 mm de diàmetre
BE42-0O81

m

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat,D=400mm,g=0,6mm

8,91 €

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 400 m m de diàm etre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm
BE42Q410

m

Conducte helicoïdal circ.de planx a ac.galv .,D=125mm,g=0,5mm

2,63 €

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 125 m m de diàm etre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm
BEW1-0OX4

u

Suport estàndard per a conducte circularD=400mm

8,81 €

Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre
BEW44000

u

Suport estàndard p/conducte circ.D=125mm

4,27 €

Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre
BG12-0G6T

u

Caix a deriv .plàstic,90x 90mm,prot.IP-40,per a encastar

0,96 €

Caix a de deriv ació quadrada de plàstic, de 90x 90 mm, amb grau de protecció IP-40
i per a encastar
BG19-0BZH

u

Caix a p/quadre distrib.,de plàstic+porta,quatre fil.x v int-i-dosmòduls,per a muntar

248,09 €

Caix a per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de v int-idos mòduls i per a muntar superficialment
BG19-0C0L

u

Caix a p/quadre distrib.,de plàstic+porta,quatre fil.x div uitmòduls,per a muntar

60,09 €

Caix a per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de div uit
mòduls i per a muntar superficialment
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BG212710

m

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la

0,71 €

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V
BG222710

m

Tub flex ible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador

0,19 €

Tub flex ible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V
BG222810

m

Tub flex ible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador

0,25 €

Tub flex ible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V
BG2C1080

m

Safata PVC llisa,50x 100mm

7,16 €

Safata aïllant de PVC llisa, de 50x 100 mm
BG2P-1KUW

m

Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N

0,71 €

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V
BG2Q-1KST

m

Tub flex ible corrugat PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V

0,14 €

Tub flex ible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V
BG2Q-1KTF

m

Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.soterrada

1,10 €

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble c apa, llis a la interior i c orrugada
l'ex terior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flam a,
resistència a l'impac te de 20 J , res is tènc ia a c om pres s ió de 450 N , per a
canalitzacions soterrades
BG2Z10D0

m

BG312340

m

Coberta safata PVC,ample=100mm

4,80 €

Coberta per a safata aïllant de PVC, de 100 mm d'amplària
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació

1,65 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am b des ignac ió
RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del c able de poliolefines
amb baix a emissió fums
BG312660

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació

5,46 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am b des ignac ió
RZ1-K (AS), pentapolar, de s ec c ió 5 x 10 m m 2, am b c oberta del c able de
poliolefines amb baix a emissió fums
BG312670

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació

8,24 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am b des ignac ió
RZ1-K (AS), pentapolar, de s ec c ió 5 x 16 m m 2, am b c oberta del c able de
poliolefines amb baix a emissió fums
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BG319320

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-

0,64 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVK, tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de PVC
BG319330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-

0,93 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVK, tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC
BG33-G2ST

m

Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x 2,5mm2

1,47 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVK, pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC
BG33-G2VR

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x 6mm2

2,30 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am b des ignac ió
RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del c able de poliolefines
amb baix a emissió fums
BG35-06E7

m

Cable H07V-R, 1x 1,5mm2

0,17 €

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió as s ignada, am b des ignac ió
H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC
BG35-06EV

m

Cable ES07Z1-K (AS), 1x 1,5mm2

0,21 €

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió as s ignada, am b des ignac ió
ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines , am b
baix a emissió fums
BG35-06EX

m

Cable ES07Z1-K (AS), 1x 2,5mm2

0,34 €

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió as s ignada, am b des ignac ió
ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines , am b
baix a emissió fums
BG3I-06W3

m

Conductor coure nu,1x 35mm2

1,29 €

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x 35 mm2
BG415D59

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,

22,47 €

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA c orba C ,
bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 k A de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN
BG415D5B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,

22,87 €

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA c orba C ,
bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 k A de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN
BG415DJ9

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,

53,10 €

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA c orba C ,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons U N E-EN 60898 i de 10 k A de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN
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BG415DJB

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,

PREU
54,05 €

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA c orba C ,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons U N E-EN 60898 i de 10 k A de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN
BG415DJF

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,

60,16 €

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA c orba C ,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons U N E-EN 60898 i de 10 k A de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN
BG42129H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat

25,75 €

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma res idenc ial, de 40 A d' intens itat
nominal, bipolar (2P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnex ió fix ins tantani, am b
botó de test incorporat i indic ador m ec ànic de defec te, c ons truït s egons les
especificacions de la norm a U N E-EN 61008-1, de 2 m òduls DIN de 18 m m
d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG4242JH

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal,

155,82 €

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intens itat nom inal,
tetrapolar (4P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnex ió fix instantani, am b botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les es pec ific ac ions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a m untar
en perfil DIN
BG4243JH

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal,

131,77 €

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intens itat nom inal,
tetrapolar (4P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnex ió fix instantani, am b botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les es pec ific ac ions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a m untar
en perfil DIN
BG49-18JL

u

Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corba C,bipolar (1P+N),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN

25,94 €

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA c orba C ,
bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 k A de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN
BG4G-1OEV

u

Protector per a sobretensions permanents i transitòries,IGA 63A,tetrapolar (3P+N),PIA

339,79 €

Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d' intens itat
nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall s egons U N E-EN
60898 de 6000 A, intensitat màx ima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN
BG64-07EI

u

Caix a mecanismes,p/un element,preu alt

1,09 €

Caix a per a mecanismes, per a un element, preu alt
BG69-1NGQ

u

Commutador,tipus modular d'1 mòdul estret,unipolar (1P),10A/250V,amb tecla,preu

2,11 €

Commutador, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 A/ 250 V, am b
tecla, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caix a
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BG69-1NQ9

u

Interruptor,tipus univ ersal,unipolar (1P),10AX/250V,amb tecla,preu alt,per a encastar

3,85 €

Interruptor, de tipus univ ersal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a
encastar
BG6D-1OBM

u

Marc per a mecanisme univ ersal,1elem.,preu alt

2,42 €

Marc per a mecanisme univ ersal, d'1 element, preu alt
BG6G-1NXF

u

Presa de corrent,per a muntar superficialment,(2P+T),16A/250V,amb tapa,preu mitjà,

1,72 €

Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar am b pres a de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà
BG6G-1NXZ

u

Presa de corrent,tipus univ ersal,(2P+T),16A/250V,amb tapa protegida,preu

3,21 €

Presa de corrent de tipus univ ersal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T ), 16 A
250 V, amb tapa protegida, preu econòmic, per a encastar
BG6H-1BWX

u

Presa de corrent industrialmural,3P+N+T,16A 380-415V,IP-44

5,45 €

Presa de corrent industrial de tipus mural 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tens ió
nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44
BG731181

u

Interruptor detector de mov iment, de tipus univ ersal, per a càrregues resistiv es de

41,69 €

Interruptor detector de mov iment, de tipus univ ersal, per a càrregues res is tiv es de
fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnex ió, sensibilitat d'activ ació de 5 a 120 lux , amb tapa, preu econòmic, per a
encastar
BGD4-16WD

u

Punt de connex ió a terra,pont seccionadorplatina de coure,muntat en caix a estanca i

26,31 €

Punt de connex ió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en c aix a
estanca i per muntar superficialment
BGW2-093L

u

P.p.accessoris de caix a per a quadre de distribució

1,44 €

Part proporcional d'accessoris de caix a per a quadre de distribució
BGW21000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,14 €

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
BGW2106D

u

P.p.accessoris p/safates PVC,50x 100mm

0,84 €

Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC , de
50 mm d'alçària i 100 mm d'amplària
BGW41000

u

BGW42000

u

BGW8-0ASJ

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

0,42 €

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

0,38 €

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
P.p.accessoris per a endolls

0,40 €

Part proporcional d'accessoris per a endolls
BGWC-09N4

u

P.p.accessoris per a tubs rígids de PVC

0,14 €

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
BGWD-0AS2

u

P.p.accessoris per a interruptors magnetotèrmics

0,42 €

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
BGWD-0AS8

u

P.p.accessoris per a protectors de sobretensions

0,42 €

Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions
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BGWF-0ARJ

u

P.p.accessoris per a conductors de coure nus

0,37 €

BGY210D2

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus
P.p.elem.suport per/safat.aïll.PVC ample=100mm,susp/param.horitz.

5,85 €

Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 100 m m
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals
BH11-2LSY

u

Llumenera decorativ a dow nlight alumini i metacril·lat,16 leds,pot.llum 21W,IP 55

82,50 €

Llumenera decorativ a tipus dow nlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W IP
55 de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment
BH20-2LT0

u

Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds

59,00 €

Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds amb una v ida útil de 50000 h, de
forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, efic àc ia
lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllam ent c las s e I, c os
d'alumini i grau de protecció IP20
BH20-2LTN

u

Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds

88,00 €

Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds amb una v ida útil de 50000 h, de
forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, efic àc ia
lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllam ent c las s e II, c os
d'alumini i grau de protecció IP20
BH20-2LU5

u

Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds

43,40 €

Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds amb una v ida útil de 25000 h, de
forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, efic àc ia
lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllam ent c las s e I, c os
d'alumini i grau de protecció IP20
BH65-2IIT

u

Llum d'emergència amb làmpada led,no permanent,IP4X,classe II,140 a

49,86 €

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una v ida útil de 100000 h, no permanent i
no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aprox im at
de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular am b difus or i c os de
policarbonat, preu alt
BHA1-0FRL

u

Llumenera industrial,amb reflector simètric,2x 36W,rectangular,polièster

28,77 €

Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de form a
rectangular, amb x assís polièster
BHN1-2GT8

u

Aplic circularD<= 300mm,6 Leds (13 W),cos fosa d'alumini,difusor plàstic,marc fosa

90,00 €

Aplic circular de diàmetre <= 300 m m , am b 6 Leds (13 W), am b c os de fos a
d'alumini, difusor de plàstic i marc de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65, per a
encastar
BHT3-H4O0

u

Interruptor crep.p/com.autom.,sens.=2-200lux ,temp.,I=1-10A,p/fix ar pressió

84,08 €

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en func ió de
la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux , temporitzador, intensitat dels contac tes per
cos fi= 1 de 10 A, per a fix ar a pressió
BHW5-06FT

u

P.p.accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents

1,32 €

Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents
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BJ13B212

u

Lav abo porcel.,senz.,ampl.45-60cm,c.blanc,preu alt,mural

PREU
38,33 €

Lav abo de porcellana v itrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de c olor blanc ,
preu alt, amb elements de fix ació i suport mural
BJ13B91P

u

Lav abo adaptat

187,43 €

Lav abo adaptat
BJ14B11P

u

Inodor porcel. v itrif.,v ert.,c.blanc,preu alt,p/col.sob.pav im.

120,02 €

Inodor de porcellana v itrificada, de sortida v ertical, amb seient i tapa, de color blanc ,
preu alt, amb els elements de fix ació i per a col·locar sobre el pav iment
BJ14BB12

u

Inodor mural,porcell.,horitz.,cist.,blanc,preu alt

238,01 €

Inodor mural de porcellana esmaltada, de sortida horitz ontal, am b s eient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu alt
BJ1ZS000

kg

Pasta segell.enll.

7,32 €

Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques
BJ239131

u

Aix eta senzilla temporitzada per a lav abo, per a muntar superficialment sobre taulell

36,06 €

Aix eta senzilla temporitzada per a lav abo, per a muntar superficialment sobre taulell
o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"
BJ24A121

u

Aix eta cisterna,cromat,preu alt,1/2´´

11,68 €

Aix eta de regulació per a inodor amb cisterna inc orporada, m ural, per a m untar
superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, am b entrada
de 1/2´´
BJ2ZN42K

u

Maniguet flex .,malla met.,preu alt,2 unions 1/2´´

2,30 €

Maniguet flex ible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues
unions roscades de 1/2´´
BJ42U010

u

Dosif.v ert.,118x 206x 68mm,capac.1,1Kg,acer inox .

60,36 €

Dosificador de sabó v ertical, de dimensions 118x 206x 68 mm, c apac itat d' 1, 1 Kg,
d'acer inox idable amb acabat satinat de superfícies ex posades, antiv andàlic i am b
v isor de niv ell de sabó i clau de seguretat.
BJ43U010

u

Dispens.paper rotlle tipus Metx a p/eix ugamans,310x D=255mm

29,82 €

Dispensador de paper en rotlle tipus metx a per a eix ugamans, de 310 mm d'alçaria i
255 mm de diàmetre
BJ46U003

u

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de

244,53 €

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D,
de tub d'alumini recobert de nilò
BJ4ZU015

u

Porta-rotlles acer inox idable,68x 131x 150mm

12,72 €

Porta-rotlles de paper higiènic d' ac er inox idable am b tapa, de dim ens ions
68x 131x 150 mm
BK29-0SRC

u

Vàlv ula interrupció per a roscar,DN=1",0,2 a 0,5bar

205,81 €

Vàlv ula de seguretat de funcionament per interrupc ió, per a ros c ar, de diàm etre
nominal 1", 0,2 a 0,5 bar de pressió
C1101200

h

Compressor+dos martells pneumàtics

16,16 €

Compressor amb dos martells pneumàtics
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C13A-00FQ

h

Safata v ibrant,placa de 60 cm

5,48 €

C13C-00LP

h

C1701100

h

C1704100

h

C1705600

h

Safata v ibrant amb placa de 60 cm
Retroex cav adora s/pneumàtics 8 a 10t

51,15 €

Retroex cav adora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Camió bomba formigonar

156,75 €

Camió amb bomba de formigonar
Mesc.cont.+sitja granel

1,73 €

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel
Formigonera 165l

1,77 €

Formigonera de 165 l
C170H000

h

Màquina tallajunts disc diamant p/pav iment

9,09 €

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pav iment
C1RA2500

m3

Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o no especials

19,80 €

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb res idus
inerts o no especials
C1RA2800

m3

Subministr.contenidor metàl·lic,8m3 +recollida residus inerts o no especials

15,97 €

Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb res idus
inerts o no especials
C2001000

h

Martell trenc.man.

3,40 €

mo003

h

Oficial 1ª electricista.

21,34 €

mo005

h

Oficial 1ª instal·lador de climatització.

21,34 €

mo008

h

Oficial 1ª fuster.

20,00 €

mo010

h

Oficial 1ª instal·lador de gas.

20,00 €

mo012

h

Oficial 1ª muntador de conductes de fibres minerals.

21,34 €

mo013

h

Oficial 1ª muntador de conductes de x apa metàl·lica.

21,34 €

mo020

h

Oficial 1ª construcció.

20,00 €

mo038

h

Oficial 1ª pintor.

20,00 €

mo083

h

Ajudant muntador de conductes de fibres minerals.

18,43 €

mo084

h

Ajudant muntador de conductes de x apa metàl·lica.

18,43 €

mo102

h

Ajudant electricista.

18,41 €

mo104

h

Ajudant instal·lador de climatització.

18,41 €

mo107

h

Ajudant lampista.

17,30 €

mo109

h

Ajudant instal·lador de gas.

17,30 €

mo113

h

Peó ordinari construcció.

16,00 €

mq05per010

h

Perforadora amb corona diamantada i suport, per v ia humida.

25,51 €

Martell trencador manual

mt08aaa010a m³
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mt09mif010ia t

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug,

39,34 €

mt09py e010b m³

Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1.

81,54 €

mt11v ar009

l

Líquit netejador per enganx at mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11v ar010

l

Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.

9,58 €
20,24 €

mt27ess010d kg

Esmalt sintètic, color a escollir de la carta RAL, per aplicar sobre superfícies

7,60 €

mt27tec020

kg

Pasta hidròfuga.

0,64 €

mt30fx s010a

u

Aigüera d'acer inox idable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, de 450x 490 mm,

95,78 €

mt30lla030

u

Aix eta de regulació de 1/2", per aigüera o safareig, acabat cromat.

13,51 €

mt30sif020a

u

Sifó botella senzill de 1 1/2" per a aigüera de 1 cubeta, amb v àlv ula ex tensible.

4,33 €

mt31gmo301a u

Aix eta pedal freda+calenta

113,08 €

mt36tit010bc

m

Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix , segons UNE-EN

1,95 €

mt36tit010gc

m

Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix , segons UNE-EN

5,75 €

mt36tit010gj

m

Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix , segons UNE-EN

7,59 €

mt36tit400b

u

Material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie

0,11 €

mt36tit400g

u

Material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie

0,32 €

mt37sgl030a

u

Aix eta per rentadora o rentav aix elles, de llautó cromat, de 1/2" de diàmetre.

7,59 €

mt37sv e010c u

Vàlv ula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4".

6,35 €

mt37sv e010d u

Vàlv ula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1".

mt37tpu010ac m

Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre ex terior, PN=6 atm i

1,88 €

mt37tpu010bc m

Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre ex terior, PN=6 atm i

2,40 €

mt37tpu010cc m

Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre ex terior, PN=6 atm i

3,98 €

mt37tpu400a

u

Material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè

0,09 €

mt37tpu400b

u

Material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè

0,11 €

mt37tpu400c

u

10,47 €

Material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polietilè

0,18 €

mt37w w w 010 u

Material aux iliar per a instal·lacions de lampisteria.

1,49 €

mt41ix i010a

u

Ex tintor portàtil de pols químic ABC poliv alent antibrasa, amb pressió incorporada,

44,17 €

mt41ix o010b

u

Ex tintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent ex tintor,

82,84 €

mt41sny 020da u

Placa de seny alització de mitjans d'ev acuació, de PVC fotoluminiscent, amb

9,42 €

mt41sny 020h u

Placa de seny alització d'equips contra incendis, de poliestirè fotoluminiscent, de

7,22 €

mt42con020

m

Cinta autoadhesiv a d'alumini, de 50 micres d'espessor i 65 mm d'amplada, a base

0,18 €

mt42con025

u

Suport metàl·lic d'acer galv anitzat per a subjecció al forjat de conducte rectangular de

4,06 €

mt42con030a m²

Panell rígid d'alta densitat de llana de v idre segons UNE-EN 14303, rev estit per les

mt42con200aa m

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galv anitzat, de 100 mm de

3,04 €

mt42con200ba m

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galv anitzat, de 125 mm de

3,80 €

mt42con200ka m

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galv anitzat, de 355 mm de

11,44 €

mt42con218dmm
u

Colze 90° per a conducte circular d'acer galv anitzat, de 355 mm de diàmetre.

28,11 €

AM2

12,78 €
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mt42con500b u

Brida de 100 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fix ació de

3,71 €

mt42con500c u

Brida de 125 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fix ació de

3,80 €

mt42con500n u

Brida de 355 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fix ació de

6,67 €

mt42dai030

Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x 1, bomba de calor, gamma Sky

u

3.944,13 €

mt42ebs070a u

Ventilador helicoïdal ex traplà, v elocitat 2350 r.p.m., potència màx ima de 9 W, cabal

33,08 €

mt42lin020h

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flex ible de coure sense soldadura,

11,21 €

m

mt42lmf010es u

Recuperador de calor aire-aire, cabal d'aire nominal 2460 m³/h, dimensions

mt42trx 010cfs u

Reix eta de retorn, d'alumini ex trudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb

49,58 €

mt42trx 010ifs u

Reix eta d'impulsió, d'alumini ex trudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb

92,41 €

mt42trx 370bj1 u

Reix eta d'intempèrie per a instal·lacions de v entilació, marc frontal i lamel·les de

mt42w w w 011 u

Repercussió, per m², de material aux iliar per a fix ació i confecció de canalitzacions

12,67 €

mt42w w w 085 u

Kit de suports de paret, format per joc d'esquadres de 50x 45 cm i quatre amortidors

18,01 €

mt42w w w 090 u

Kit de suports per a suspensió del sostre, format per quatre v aretes roscades d'acer

20,96 €

mt43acr010a

Regulador de pressió, de 4 kg/h de cabal nominal, de 0,2 a 4 bar de pressió

11,63 €

mt43acv 020a u

Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota i bloqueig, amb rosca cilíndrica GAS

5,51 €

mt43bbg010a u

Col·lector metàl·lic, per a 4 ampolles de gasos liquats del petroli (GLP) (2 de serv ei i

56,22 €

mt43bbg020

Inv ersor automàtic, de 10 kg/h de cabal nominal, 1,5 bar de pressió de sortida en

61,61 €

u

u

8.382,31 €

204,47 €

mt43bbg030a u

Lira de 420 mm de longitud, per a gasos liquats del petroli (GLP), segons UNE

6,53 €

mt43bbg040

u

Vàlv ula antiretorn de rosca mètrica femella-mascle de 20 mm de diàmetre i 150 mm

2,46 €

mt43bbg050

u

Limitador de pressió, de 10 kg/h de cabal nominal i 1,75 bar de pressió de sortida.

26,66 €

mt43bbg060a u

Caseta de x apa d'acer galv anitzat, de 1800x 500x 1600 mm, amb porta i reix etes de

644,85 €

mt43bbg070

u

Indicador òptic d'ús d'ampolles de serv ei o de reserv a, de rosca mètrica mascle-

26,64 €

mt43bbg080

u

Vàlv ula portamanòmetre de rosca cilíndrica GAS femella-mascle de 1/4" de diàmetre,

18,47 €

mt43tco010ad m

Tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=10/12 mm i 1 mm

1,97 €

mt43tco400a

Material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de coure estirat

0,08 €

mt43w w w 020am

Tub metàl·lic de 25 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix , inclús abraçadores,

1,69 €

R00001

Despeses de seguretat i saluy

AM2

u
u

2.182,00 €
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Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

1.1
m2
Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual
Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix , a m à i am b m artell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
A0140000
A0150000
C2001000

Manobre
Manobre especialista
Martell trenc.man.

K2164771

0,300 h
0,300 h
0,300 h

16,00
16,70
3,40

Total arrodonit =

Manobre

K2161511

0,290 h

16,00

Total arrodonit =

Manobre

K21A3011

0,200 h

16,00

Total arrodonit =

Manobre

K2183501

0,460 h

16,00

Total arrodonit =

Manobre especialista
Màquina tallajunts disc diamant p/pav iment
Despeses aux iliars mà d'obra

K219KFA0

0,300 h
0,300 h
1,500 %s /

16,70
9,09
5,01

Total arrodonit =

Manobre
Despeses aux iliars mà d'obra

K2194721

0,400 h
1,500 %s /

16,00
6,40

Total arrodonit =

Manobre

K2194421

0,300 h

Total arrodonit =

AM2

6,40
0,10

6,50 €

1.7
m2
Arrencada pavim. ceràmic,m.man.,càrrega manual
Arrencada de pav iment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa s obre
camió o contenidor
A0140000

5,01
2,73
0,08

7,82 €

1.6
m2
Arrencada pavim. terratzo,m.man.,càrrega manual
Arrencada de pav iment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
A0140000
A%AUX001

7,36

7,36 €

1.5
m
Tall paviment form. h>=10cm
Tall en pav iment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
A0150000
C170H000
A%AUX001

3,20

3,20 €

1.4
m2
Arrencada enrajolat,param.vert.,m.man.,càrrega manual
Arrencada d'enrajolat, en parament v ertical, amb mitjans manuals i c àrrega m anual de
runa sobre camió o contenidor
A0140000

4,64

4,64 €

1.3
m2
Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man.
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans m anuals i c àrrega m anual
sobre camió o contenidor
A0140000

4,80
5,01
1,02

10,83 €

1.2
m2
Enderroc envà ceràm.,g=5cm,m.man.,càrrega manual
Enderroc d'env à de ceràmica de 5 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega m anual
de runa sobre camió o contenidor
A0140000

IMPORT

16,00

4,80

4,80 €
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Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

1.8
m2
Arrencada cel ras+entram.sup.,m.man.,càrrega manual
Arrencada de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i c àrrega m anual de
runa sobre camió o contenidor
A0140000

Manobre

K2183801

0,250 h

16,00

Total arrodonit =

Manobre
Manobre especialista
Compressor+dos martells pneumàtics
Despeses aux iliars mà d'obra

K2199511

0,100 h
0,100 h
0,050 h
1,500 %s /

16,00
16,70
16,16
3,27

Total arrodonit =

Oficial 1a lampista
Manobre

K21JB111

0,450 h
0,150 h

20,00
16,00

Total arrodonit =

Oficial 1a lampista
Manobre

K21JD111

0,550 h
0,100 h

20,00
16,00

Total arrodonit =

Subministr.contenidor metàl·lic,8m3 +recollida residus inerts o no
especials

K2R540H0

1,000 m3

15,97

Total arrodonit =

Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej.
inerts,1,0t/m3,LER 170107

K2RA63G0

1,000 t

Total arrodonit =

AM2

15,97

15,97 €

1.13
m3
Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER 170107
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una dens itat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb c odi 170107 s egons la Llis ta
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA63G0

11,00
1,60

12,60 €

1.12
m3
Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 8m3
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de res idus ,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat
C1RA2800

9,00
2,40

11,40 €

1.11
u
Arrencada lavabo,suport,aixetes,sifó,desgua.,desc.xarx.aig./evac.,m.man.,càrrega
Arrencada de lav abo, suport, aix etes, sifó, desguassos i desconnex ió de les x arx es
d'aigua i d'ev acuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa s obre c am ió o
contenidor
A012J000
A0140000

1,60
1,67
0,81
0,05

4,13 €

1.10
u
Arrencada inodor, urinari,
Arrencada de inodor o urinari, anc oratges , aix etes , m ec anis m es , des guas s os i
desconnex ió de les x arx es d'aigua i d'ev acuac ió, am b m itjans m anuals i c àrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
A012J000
A0140000

4,00

4,00 €

1.9
m
Enderroc esglaó obra,compres.,càrrega manual
Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa s obre c am ió o
contenidor
A0140000
A0150000
C1101200
A%AUX001

IMPORT

19,65

19,65

19,65 €
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Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

2.1
m3
Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),m.manuals,+terres deix.vora
Ex cav ació de rasa en presència de serv eis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT
<20), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deix ades a la v ora
A0140000
A%AUX001

Manobre
Despeses aux iliars mà d'obra

K2225212

2,980 h
1,500 %s /

16,00
47,68

Total arrodonit =

A%AUX001

Manobre
Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o no
especials
Despeses aux iliars mà d'obra

K2R440E0

0,750 h
1,000 m3

16,00
19,80

12,00
19,80

1,000 %s /

12,00

0,12

Total arrodonit =

31,92 €

2.3
m3
Transp.terres,instal.gestió residus,contenidor 5m3
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb c ontenidor de 5
m3 de capacitat
C1RA2500

Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o no
especials

K2R300E0

1,000 m3

Total arrodonit =

AM2

47,68
0,72

48,40 €

2.2
m3
Càrrega manuals+transp.terres,instal.gestió residus,contenidor 5m3
Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de ges tió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
A0140000
C1RA2500

IMPORT

19,80

19,80

19,80 €
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Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

3.1
m3
Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,bomba
Formigó per a rases i pous de fonaments , HA-25/ B/ 20/ IIa, de c ons is tènc ia tov a i
grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
A0140000
B065960B
C1701100
A%AUX001

Manobre
Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment
Camió bomba formigonar
Despeses aux iliars mà d'obra

K31522H4

1,100

0,400 h
1,000 m3
0,150 h
1,500 %s /

16,00
64,51
156,75
6,40

Total arrodonit =

Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista
Filferro recuit,D=1,3mm
Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Despeses aux iliars mà d'obra

K31B3000

0,006 h
0,008 h
0,005 kg
1,000 kg
1,500 %s /

Total arrodonit =

AM2

6,40
70,96
23,51
0,10

100,97 €

3.2
kg
Arm.rases i pous AP500S barres corrug.
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de lím it elàs tic
>= 500 N/mm2
A0124000
A0134000
B0A14200
D0B2A100
A%AUX001

IMPORT

20,00
17,30
1,09
0,82
0,26

0,12
0,14
0,01
0,82
0,00

1,09 €

Pàg.4

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 4

: ESTRUCTURA

Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

4.1
m2
Muntatge+desm.apunt. sostre,h<=5m,puntal metàl·lic+tauló
Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alç ària <= 5 m , am b puntal
metàl·lic i tauló
A0121000
A0140000
B0A31000
B0D21030
B0D629A0
A%AUX001

Oficial 1a
Manobre
Clau acer
Tauló fusta pi p/10 usos
Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos
Despeses aux iliars mà d'obra

K4C91510

1,900
1,100

0,450 h
0,450 h
0,024 kg
1,136 m
0,006 cu
2,500 %s /

20,00
16,00
1,15
0,43
20,54
16,20

Total arrodonit =

K4435111

Oficial 1a paleta
Manobre
Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,tallat mida+antiox .
Despeses aux iliars mà d'obra

0,114 h
0,114 h
1,000 kg
2,500 %s /

20,00
16,00
0,84
4,10

Total arrodonit =

D0714821
A%AUX001

Oficial 1a paleta
Manobre
Maó calat R15,290x 140x 100mm,p/rev estir,categoria I,HD,UNE-EN
771-1
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/BL+sorra+inclus.aire/plastificant 380kg/m3,1:4,10N/mm2,ela
Despeses aux iliars mà d'obra

K4F2B575

1,090
1,065

6,900 h
3,500 h
216,000 u

20,00
16,00
0,18

138,00
56,00
42,38

0,121 m3

82,57

10,64

2,500 %s /

194,00

4,85

Total arrodonit =

251,87 €

4.4
m2
Muntatge+desmunt.encofrat p/sostre unid.,h<=3m,tauler,entram.desmunt.
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nerv at unidireccional, a una alç ària <= 3
m, amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable
A0123000
A0133000
B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0D625A0
B0D71130
B0DZJ0K6
A%AUX001

Oficial 1a encofrador
Ajudant encofrador
Clau acer
Tauló fusta pi p/10 usos
Llata fusta pi
Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos
Tauler pi,g=22mm,10 usos
Perfil met.desmunt.p/supo.encof.sost.,25usos
Despeses aux iliars mà d'obra

1,900
1,100
1,900
1,007
1,100
1,040

K4DA1DX0

0,560 h
0,440 h
0,053 kg
0,454 m
0,001 m3
0,015 cu
1,045 m2
1,057 m2
2,500 %s /

Total arrodonit =

AM2

2,28
1,82
0,84
0,10

5,04 €

4.3
m3
Paret p/revestir,g=14cm,maó calat,HD,R15,290x140x100mm,cat.I,CEM
Paret estructural per a rev es tir de 14 c m de gruix , de m aó c alat, HD, R -15, de
290x 140x 100 mm, per a rev estir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, c ol·loc at
amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N / m m 2), am b additiu inc lus or
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2
A0122000
A0140000
B0F1F2A1

9,00
7,20
0,05
0,54
0,12
0,41

17,32 €

4.2
kg
Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.a obra
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues form ades per peç a s im ple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN , IPE, HEB, HEA, HEM i U PN , am b una c apa
d'imprimació antiox idant, col·locat a l'obra, en treballs de eliminar una paret
A0122000
A0140000
B44Z5011
A%AUX001

IMPORT

20,00
17,30
1,15
0,43
210,79
8,56
1,21
2,57
18,81

11,20
7,61
0,12
0,21
0,40
0,13
1,39
2,83
0,47

24,36 €
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Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

4.5
m2
Muntatge+desmunt.encofrat tauler,p/cèrcol recte
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a c èrc ols de direc triu
recta
A0123000
A0133000
B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0D625A0
B0D71130
A%AUX001

Oficial 1a encofrador
Ajudant encofrador
Clau acer
Tauló fusta pi p/10 usos
Llata fusta pi
Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos
Tauler pi,g=22mm,10 usos
Despeses aux iliars mà d'obra

K4D8D500

1,900
1,100
1,900
1,007
1,100

0,640 h
0,480 h
0,053 kg
1,810 m
0,001 m3
0,020 cu
1,045 m2
2,500 %s /

20,00
17,30
1,15
0,43
210,79
8,56
1,21
21,10

Total arrodonit =

Oficial 1a
Manobre
Tauló fusta pi p/10 usos
Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos
Semibigueta form.pretesat,h=13-14cm,tens=61-96kN
Rev oltó ind.mort.ciment,int=70cm,h=22cm
Despeses aux iliars mà d'obra

K4LH835E

1,100
1,050
1,050
1,100

0,121 h
0,362 h
1,210 m
0,005 cu
1,430 m
1,420 m
2,500 %s /

20,00
16,00
0,43
8,56
4,73
5,83
8,21

Total arrodonit =

K4B93000

Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista
Filferro recuit,D=1,3mm
Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Despeses aux iliars mà d'obra

0,010 h
0,010 h
0,010 kg
1,000 kg
1,500 %s /

20,00
17,30
1,09
0,82
0,37

Total arrodonit =

Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista
Filferro recuit,D=1,3mm
Malla el.b/corrug.ME 15x 15cm,D:6-6mm,6x 2,2m B500T
Despeses aux iliars mà d'obra

K4B9DA88

1,200

0,022 h
0,022 h
0,018 kg
1,000 m2
1,500 %s /

Total arrodonit =

AM2

0,20
0,17
0,01
0,82
0,01

1,21 €

4.8
m2
Malla armadura sostre
Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electros oldada de
barres corrugades d'acer ME 15x 15 cm D:6-6 mm 6x 2,2 m B500T UNE-EN 10080
A0124000
A0134000
B0A14200
B0B34134
A%AUX001

2,42
5,79
0,57
0,04
7,10
9,11
0,21

25,24 €

4.7
kg
Armadura p/sostre indust. AP500S barres corrug.
Armadura per a sostres amb elements resistents indus trialitz ats AP500 S d' ac er en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
A0124000
A0134000
B0A14200
D0B2A100
A%AUX001

12,80
8,30
0,12
0,86
0,40
0,17
1,39
0,53

24,57 €

4.6
m2
Semibigueta+revoltó p/sostre 22+4cm,alç.muntatge<=3
Semibigueta i rev oltó per a sostre de 22+4 cm, fins a 3 m d'alçària de m untatge, am b
rev oltó de morter de ciment i semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 c m d' alç ària,
intereix os 0,7 m, llum < 5 m, de moment flector últim 27,5 k N m per m d' am plària de
sostre
A0121000
A0140000
B0D21030
B0D625A0
B4LH0202
B4LZ570N
A%AUX001

IMPORT

20,00
17,30
1,09
2,15
0,82

0,44
0,38
0,02
2,58
0,01

3,43 €
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Capítol 4

: ESTRUCTURA

Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

4.9
kg
Arm.cèrcols AP500S barres corrug.
Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàs tic >=
500 N/mm2
A0124000
A0134000
B0A14200
D0B2A100
A%AUX001

K4B83000

Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista
Filferro recuit,D=1,3mm
Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Despeses aux iliars mà d'obra

0,010 h
0,010 h
0,005 kg
1,000 kg
1,500 %s /

20,00
17,30
1,09
0,82
0,37

Total arrodonit =

Oficial 1a paleta
Manobre
Formigó HA-25/B/10/I,>=250kg/m3 ciment
Camió bomba formigonar
Despeses aux iliars mà d'obra

K45917C4

1,050

0,083 h
0,331 h
1,000 m3
0,138 h
2,500 %s /

20,00
16,00
66,41
156,75
6,96

Total arrodonit =

Oficial 1a paleta
Manobre
Formigó HA-25/B/10/I,>=250kg/m3 ciment
Camió bomba formigonar
Despeses aux iliars mà d'obra

K45817C4

1,075

0,101 h
0,403 h
1,000 m3
0,168 h
2,500 %s /

Total arrodonit =

AM2

1,66
5,30
69,73
21,63
0,17

98,49 €

4.11
m3
Formigó p/cèrcol, HA-25/B/10/I,abocat bomba
Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistènc ia tov a i grandària m àx im a del
granulat 10 mm, abocat amb bomba
A0122000
A0140000
B065710B
C1701100
A%AUX001

0,20
0,17
0,01
0,82
0,01

1,21 €

4.10
m3
Formigó p/sostre indust., HA-25/B/10/I,abocat bomba
Formigó per a sostres amb elements res is tents indus trialitz ats , HA-25/ B/ 10/ I de
consistència tov a i grandària màx ima del granulat 10 mm, abocat amb bomba
A0122000
A0140000
B065710B
C1701100
A%AUX001

IMPORT

20,00
16,00
66,41
156,75
8,47

2,02
6,45
71,39
26,33
0,21

106,40 €
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Capítol 5

: PARETS DIVISORIES

Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

5.1
m2
Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,HD,290x140x100mm,p/revestir,cat.I,mort.ram
Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x 140x 100 m m ,
per a rev estir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat am b m orter per a
ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norm a U N EEN 998-2
A0122000
A0140000
A0150000
B0111000
B0710280
B0F1D2A1
C1704100
A%AUX001

Oficial 1a paleta
Manobre
Manobre especialista
Aigua
Mort.ram paleta M7,5,granel,(G) UNE-EN 998-2
Maó calat,290x 140x 100mm,p/rev estir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1
Mesc.cont.+sitja granel
Despeses aux iliars mà d'obra

1,065
1,090

K612B51W

0,800 h
0,400 h
0,200 h
0,014 m3
0,054 t
30,000 u
0,200 h
2,500 %s /

20,00
16,00
16,70
1,50
30,29
0,18
1,73
25,74

Total arrodonit =

A%AUX001

Oficial 1a paleta
Manobre
Maó foradat senzill,290x 140x 40mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra
granit.,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a
Despeses aux iliars mà d'obra

1,075
1,065

K614T11E

0,460 h
0,200 h
23,600 u
0,006 m3
2,500 %s /

20,00
16,00
0,13
84,04

9,20
3,20
3,30
0,54

12,40

0,31

Total arrodonit =

16,55 €

5.3
m2
Paredó recolzat divis.10cm,totxana 290x140x100mm,LD,I UNE-EN 771Paredó recolzat div isori de 10 cm de gruix , de totx ana de 290x 140x 100 m m , LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1 , per a rev estir, col·locat am b m orter m ix t
1:2:10
A0122000
A0140000
B0FA12A0
D070A4D1

Oficial 1a paleta
Manobre
Totx ana 290x 140x 100mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1
Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra pedra
granit.,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,

E614HSAK

0,460 h
0,230 h
22,501 u
0,013 m3

Total arrodonit =

AM2

16,00
6,40
3,34
0,02
1,74
5,89
0,35
0,64

34,38 €

5.2
m2
Envà recolzat tanc.4cm maó foradat 290x140x40mm,LD,I UNE-EN 771-1,morter 1:4
Env à recolzat de tancament de 4 cm de gruix , de maó foradat senz ill de 290x 140x 40
mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a rev es tir, c ol·loc at am b
morter ciment 1:4
A0122000
A0140000
B0F74240
D0701821

IMPORT

20,00
16,00
0,21
104,12

9,20
3,68
4,73
1,35

18,96 €
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Capítol 6

: COBERTA

Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

6.1
m2
Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat
Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de c im ent pòrtland am b
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat
A0122000
A0140000
D060M021
A%AUX001

Oficial 1a paleta
Manobre
Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L
32,5R+pedra calc. 20mm,elab.a obra,form
Despeses aux iliars mà d'obra

K5Z15A2B

1,010

0,125 h
0,125 h
0,100 m3

20,00
16,00
71,02

2,50
2,00
7,17

1,500 %s /

4,50

0,07

Total arrodonit =

11,74 €

6.2
m
Matarracó,radi=6cm morter 1:6
Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6
A0122000
A0140000
D0701641
A%AUX001

Oficial 1a paleta
Manobre
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
Despeses aux iliars mà d'obra

K7Z15MD0

1,050

0,250 h
0,125 h
0,002 m3

20,00
16,00
71,39

5,00
2,00
0,15

1,500 %s /

7,00

0,11

Total arrodonit =

7,26 €

6.3
m2
Membrana GA-1,1làm.,5,1kg/m2,LBM(SBS)-50/G-FP-190g/m2,acab.color
Membrana autoprotecció mineral, per a impermeabilització de c obertes GA-1 s egons
UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 k g/ m 2 form ada per làm ina de
betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de poliès ter de 190
g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèv ia imprimació
A0127000
A0137000
B712A0ZA
B7Z22000
A%AUX001

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Làmina bet.modif.autoprot.miner.LBM(SBS) 50/G-FP 190g/m2
acab.color estànd.
Emulsió bituminosa, tipus EB
Despeses aux iliars mà d'obra

K721BCD5

1,210

0,330 h
0,165 h
1,000 m2

20,00
17,30
11,23

6,60
2,85
13,59

0,300 kg
1,500 %s /

1,60
9,45

0,48
0,14

Total arrodonit =

23,66 €

6.4
u
Gàrgola planxa coure estampada silueta retallada,DN=80mm,soldat
Gàrgola de planx a de coure estampada amb silueta retallada, de 80 m m de diàm etre,
col·locada soldada
A012M000
A013M000
B5ZFU049
A%AUX001

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Gàrgola planx a Cu estampada silueta retallada,D=80 mm
Despeses aux iliars mà d'obra

K5ZFU000

0,500 h
0,500 h
1,000 u
2,500 %s /

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

20,00
17,30
120,07
18,65

10,00
8,65
120,07
0,47

139,19 €
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Capítol 6

: COBERTA

Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

6.5
m
Coronament paret g=13-17,5cm+peça
Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix , amb peça especial de c eràm ic a am b
dos cantells en escaire d'acabat fi, de color v ermell, col·locada amb morter mix t 1: 2: 10 i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
A0122000
A0140000
B05A2202
B0FJBVH3
D070A4D1
A%AUX001

Oficial 1a paleta
Manobre
Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),blanca
Peça especial ceràm. nat. ,v ermell,2esc.,20x 18cm
Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra pedra
granit.,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,
Despeses aux iliars mà d'obra

K8J1318K

1,500
1,050

0,330 h
0,165 h
0,034 kg
5,000 u
0,005 m3
1,500 %s /

20,00
16,00
0,82
1,12
104,12

6,60
2,64
0,04
5,60
0,55

9,24

0,14

Total arrodonit =

15,57 €

6.6
PA
Modificacions coberta i càmara per ventilació i extracció de fums
Conjunt de treballs per el desmuntatge y nov a construc c ió de tram s de c oberta per
encabir els conductes de v entilació, el recuperador i les ex traccions de fums
K2151901
K215750A
K5Z2FZ4A
K5221RNK
K5ZD3G0D

Enderroc solera encad.ceràm.,m.man.,càrrega manual
Desmuntatge teules,m.man.,aplec p/aprofit.
Solera d'encadellat ceràm.500x 200x 30mm,pasta ciment
ràpid,sob/env anets
Teulada teula àrab recuperada,30u/m2,aportació 30% teula,col.morter
mix t 1:2:10
Minv ell c/parament part sup.horitz.,rajola ceràm.fina,col.morter 1:6

K8J1318L

9,000 m2
9,000 m2
9,000 m2

2,76
20,30
17,06

24,84
182,70
153,54

9,000 m2

25,64

230,76

3,000 m2

29,00

87,00

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

678,84 €
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: PAVIMENTS

Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

7.1
m2
Paviment .antilliscant gres extruït s/esmalt,preu alt,16Pav iment antilliscant de rajola de gres ex truït sense esmaltar de forma rectangular, preu
alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhes iu C 2 (U N E-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Inclou la formació de la capa d'anniv ellació.
A0127000
A0137000
A0140000
B05A2203
B0711020
B0FGA172
A%AUX001

K9DAUE10

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Manobre
Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color
Adhesiu cimentós C2 (UNE-EN 12004)
Rajola gres ex truït s/esmaltar antillis.,rectang/quadr. 16-25
peces/m2,preu alt
Despeses aux iliars mà d'obra

0,500 h
0,200 h
0,030 h
1,500 kg
7,000 kg
1,020 m2

20,00
17,30
16,00
0,82
0,70
17,20

10,00
3,46
0,48
1,23
4,90
17,54

1,500 %s /

13,94

0,21

Total arrodonit =

37,82 €

7.2
m
Tapajunts pavim.40mm,perf.neoprè+alum.p/altes sol·licit.,prèv.supo.
Tapajunts de pav iment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i
suport de d'alumini, per a altes sol·licitacions, col·locant prèv iament el suport
A0122000
A0140000
B071P000
B0A62F90
B9Z51765
A%AUX001

Oficial 1a paleta
Manobre
Morter aniv ellament
Tac acer D=10mm,carg./v oland./fem.
Perfil p/altes sol·licit.,neoprè,alum.,p/junts
pav im.,ampl.=40mm,prèv .supo.
Despeses aux iliars mà d'obra

K9Z51765

1,050
1,050

0,200 h
0,100 h
0,002 kg
4,000 u
1,000 m
1,500 %s /

20,00
16,00
1,04
0,90
198,16

4,00
1,60
0,00
3,60
208,07

5,60

0,08

Total arrodonit =

217,35 €

7.3
m2
Muntatge+desmunt.encofrat p/esglaons,tauler fusta pi vist
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons, amb tauler de fusta de pi per a deix ar
el formigó v ist
A0123000
A0133000
B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0D71130
B0DZA000
A%AUX001

K9VCAD00

Oficial 1a encofrador
Ajudant encofrador
Clau acer
Tauló fusta pi p/10 usos
Llata fusta pi
Tauler pi,g=22mm,10 usos
Desencofrant
Despeses aux iliars mà d'obra

1,125 h
1,125 h
0,100 kg
1,300 m
0,003 m3
1,100 m2
0,040 l
1,500 %s /

20,00
17,30
1,15
0,43
210,79
1,21
2,63
41,96

Total arrodonit =

Oficial 1a paleta
Manobre
Formigó HA-25/B/10/I,>=250kg/m3 ciment
Camió bomba formigonar
Despeses aux iliars mà d'obra

K9VCUF01

1,050

0,400 h
0,800 h
1,100 m3
0,250 h
1,500 %s /

Total arrodonit =

AM2

22,50
19,46
0,12
0,56
0,63
1,33
0,11
0,63

45,34 €

7.4
m3
Formigonament per formació d' esglaons formigó HA-25
Formigonament per formació d'esglaons s, amb formigó HA-25, de consistència plàs tic a,
grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
A0122000
A0140000
B065710B
C1701100
A%AUX001

IMPORT

20,00
16,00
66,41
156,75
20,80

8,00
12,80
76,70
39,19
0,31

137,00 €
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: PAVIMENTS

Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

7.5
m
Esglaó gres extruït s/esmalt.-polir antillisc.,2peces,col.truc macet.mort. 1:2:10
Esglaó de gres ex truït sense esmaltar ni polir antilliscant, de dues peces, frontal i es tes a,
col·locat a truc de maceta amb morter mix t 1:2:10
A0122000
A0140000
B05A2103
B0FG5172
B9V35GB6
D070A4D1
A%AUX001

Oficial 1a paleta
Manobre
Beurada p/ceràmica,CG1(UNE-EN 13888),color
Rajola gres ex truït s/esmalt.-polir,rectang/quadr. 16-25 peces/m2,preu
alt
Peça gres ex truït s/esmalt.-polirantillisc. p/est.esgl.
Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra pedra
granit.,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,
Despeses aux iliars mà d'obra

K9V3A11K

1,500
1,050

0,700 h
0,350 h
0,380 kg
0,157 m2

20,00
16,00
0,28
14,74

14,00
5,60
0,16
2,43

1,050
1,050

1,000 m
0,010 m3

29,41
104,12

30,88
1,09

1,500 %s /

19,60

0,29

Total arrodonit =

54,45 €

7.6
m
Sòcol terratzo llis gra petit preu alt,h=10cm,col.mort.1:6
Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de m ac eta
amb morter de ciment 1:6
A0127000
A0137000
B9CZ2000
B9U21AA0
D0701641
A%AUX001

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Beurada color
Sòcol terratzo llis gra petit preu alt,h=10 cm
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
Despeses aux iliars mà d'obra

K9U21AAD

1,500
1,040
1,050

0,180 h
0,060 h
0,160 kg
1,000 m
0,001 m3

20,00
17,30
0,92
3,37
71,39

3,60
1,04
0,22
3,50
0,07

1,500 %s /

4,64

0,07

Total arrodonit =

8,50 €

7.7
m2
Paviment terratzo pedra calc.,40x60cm,preu alt,mort.1:6,ext.
Pav iment de terratzo amb granulat de pedra calcària, rentat am b àc id, de 40x 60 c m ,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús ex terior
A0122000
A0140000
B9C33D24
B9CZ2000
D0701641
A%AUX001

Oficial 1a paleta
Manobre
Terratzo granulat pedra calc.,rent.àcid,40x 60cm,preu alt,ex t.
Beurada color
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
Despeses aux iliars mà d'obra

K9C33D24

1,080
1,500
1,050

0,450 h
0,240 h
1,000 m2
0,400 kg
0,020 m3

20,00
16,00
17,54
0,92
71,39

9,00
3,84
18,94
0,55
1,50

1,500 %s /

12,84

0,19

Total arrodonit =

34,02 €

7.8
m
Sòcol rajola gres extruït s/esmalt.-polir,h=10cm,col.adhes.rajola C1,beurada CG1
Sòcol de rajola de gres ex truït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·loc at am b
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)
A0127000
A0137000
B05A2103
B0711010
B9U331A0
A%AUX001

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Beurada p/ceràmica,CG1(UNE-EN 13888),color
Mort.adhesiu,C1(UNE-EN 12004)
Sòcol rajola gres ex truït s/esmalt.-polir,h=10cm
Despeses aux iliars mà d'obra

1,500
1,050
1,020

K9U331A1

0,120 h
0,024 h
0,067 kg
0,500 kg
1,000 m
1,500 %s /

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

20,00
17,30
0,28
0,29
4,19
2,82

2,40
0,42
0,03
0,15
4,27
0,04

7,31 €
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: REVESTIMENTS

Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

8.1
m2
Arrebossat bona vista,vert.ext.,h>3m,morter mixt 1:2:10,remolinat
Arrebossat a bona v ista sobre parament v ertical ex terior, a més de 3, 00 m d' alç ària,
amb morter mix t 1:2:10, remolinat
A0122000
A0140000
D070A4D1
A%AUX001

Oficial 1a paleta
Manobre
Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra pedra
granit.,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,
Despeses aux iliars mà d'obra

K81126K2

1,080

0,616 h
0,396 h
0,024 m3

20,00
16,00
104,12

12,32
6,34
2,70

2,500 %s /

18,66

0,47

Total arrodonit =

21,83 €

8.2
m2
Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,reglejat
Arrebossat reglejat sobre parament v ertical interior, a 3,00 m d'alç ària, c om a m àx im ,
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, deix at de regle
D0701821
A0122000
A0140000

E81131E1

Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra
granit.,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a
Oficial 1a paleta
Manobre

0,018 m3

84,04

1,51

0,460 h
0,230 h

20,00
16,00

9,20
3,68

Total arrodonit =

14,39 €

8.3
m2
Enguixat reglejat,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6
Enguix at reglejat sobre parament v ertical interior, a 3,00 m d´alçària, com a màx im, am b
guix B1, acabat lliscat amb guix C6, inclosa la part proporc ional d' ares tes , rac ons i
reglada de sòcol
A0129000
A0149000
B0521200
D07J1100
A%AUX001

E812V112

Oficial 1a guix aire
Manobre guix aire
Guix C6/ 20 ± 5/2
Pasta guix B1
Despeses aux iliars mà d'obra

0,420 h
0,420 h
0,800 kg
0,014 m3
2,500 %s /

20,00
16,70
0,13
97,60
15,41

Total arrodonit =

Oficial 1a guix aire
Manobre guix aire
Guix C6/ 20 ± 5/2
Pasta guix B1
Despeses aux iliars mà d'obra

K8122312

1,050
1,150

0,500 h
0,500 h
0,760 kg
0,019 m3
2,500 %s /

Total arrodonit =

AM2

8,40
7,01
0,10
1,37
0,39

17,27 €

8.4
m2
Enguixat reglejat,horit.int.h<3m,B1,lliscat C6
Enguix at reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, c om a m àx im ,
amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
A0129000
A0149000
B0521200
D07J1100
A%AUX001

IMPORT

20,00
16,70
0,13
97,60
18,35

10,00
8,35
0,10
2,13
0,46

21,04 €
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8.5
m2
Formació de calaixos i de cel ras continu PGL-A (12,5),entram. estruc.senzilla
Formació de calaix os i de cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A),
per a rev estir, de 12,5 mm de gruix i v ora afinada (BA), amb entramat estructura senz illa
d'acer galv anitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fix ats al s os tre m itjanç ant
v areta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màx im
A0127000
A0137000
B0A44000
B0CC1310
B7J500ZZ
B7JZ00E1
B84Z5610
A%AUX001

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Visos p/guix lam.
Placa guix lamin. A i gruix 12,5mm
Massilla p/junt cartró-guix
Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat
Entramat estruc.senzilla acer galv .p/cel ras continu pl.guix lam. perfils
cada 600mm +v areta de susp
Despeses aux iliars mà d'obra

1,030

K8443220

0,400 h
0,400 h
0,180 cu
1,000 m2
0,473 kg
1,890 m
1,000 m2

20,00
17,30
9,30
4,08
1,16
0,07
5,02

8,00
6,92
1,67
4,20
0,55
0,13
5,02

1,500 %s /

14,92

0,22

Total arrodonit =

26,71 €

8.6
m2
Aplacat vert.ext.h<3m,p.artif.,buixardada,1251-2500cm2,ganxos,morter 1:1:7
Aplacat de parament v ertical ex terior a 3,00 m d'alç ària, c om a m àx im , am b pedra
artificial rentada a l'àcid, de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganx os i m orter m ix t de
ciment blanc 1:1:7
A0127000
A0140000
B0GA2440
B83Z1100
B9CZ1000
D0701911
D070B6C1
A%AUX001

Oficial 1a col·locador
Manobre
Placa p.artif rentada a l'àcid,1251-2500cm2
Ganx o acer inox .p/anc.aplac.
Beurada
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,450kg/m3
ciment,1:3,15N/mm2,elab.a obra,
Morter mix t ciment blanc ram paleta BL,calç,sorra ,250kg/m3
ciment,1:1:7,5N/mm2,elab.a obra,
Despeses aux iliars mà d'obra

K8335D4U

1,500
1,050

1,500 h
0,750 h
1,000 m2
10,000 u
0,270 kg
0,001 m3

20,00
16,00
66,00
0,23
0,86
87,58

30,00
12,00
67,32
2,30
0,35
0,09

1,050

0,022 m3

113,39

2,62

3,000 %s /

42,00

1,26

1,020

Total arrodonit =

115,94 €

8.7
m2
Enrajolat rajola ceràmica esmaltada
Enrajolat de parament v ertical interior a una alçària <= 3 m , am b rajola de c eràm ic a
esmaltada brillant, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb m orter adhes iu C 1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
B0711010
B0FH2172
B05A2102
A0140000
A0127000

Mort.adhesiu,C1(UNE-EN 12004)
Rajola ceràm. brill.,rect. 16-25 peces/m2,preu alt
Beurada p/ceràmica,CG1(UNE-EN 13888),blanca
Manobre
Oficial 1a col·locador

E824123V

4,998 kg
1,100 m2
0,510 kg
0,100 h
0,300 h

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

0,29
15,00
0,28
16,00
20,00

1,45
16,50
0,14
1,60
6,00

25,69 €
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8.8
m2
Pintat . ext. ciment,+pintura silic.potass. llis+imprimació
Pintat de parament l ex terior de ciment, amb pintura al silicat de potassa i pigments, am b
una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fix adora i dues d'acabat
A012D000
A013D000
B89ZNE00
B8ZAH000
B8ZAM000
A%AUX001

Oficial 1a pintor
Ajudant pintor
Pintura silic.potass.,p/ex t.
Imprimació neutralitz. acrílica
Imprimació fix adora acrílica
Despeses aux iliars mà d'obra

K898DFM0

1,020
1,020
1,020

0,150 h
0,015 h
0,390 kg
0,224 kg
0,140 kg
1,500 %s /

20,00
17,30
12,41
19,30
3,92
3,26

Total arrodonit =

Oficial 1a pintor
Ajudant pintor
Pintura plàstica,p/int.
Segelladora

E898J2A0

0,100 h
0,010 h
0,398 kg
0,153 kg

Total arrodonit =

AM2

3,00
0,26
4,94
4,41
0,56
0,05

13,22 €

8.9
m2
Pintat .guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat
Pintat de parament de guix , amb pintura plàs tic a am b ac abat llis , am b una c apa
segelladora i dues d'acabat
A012D000
A013D000
B89ZPD00
B8ZA1000

IMPORT

20,00
17,30
3,33
6,15

2,00
0,17
1,33
0,94

4,44 €
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9.1
m
Barana acer galvanitzat ,passamà,munt./100cm,brènd./10cm,h=100Barana d'acer galv anitzat, amb passamà, trav esser inferior, m untants c ada 100 c m i
brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter
A0122000
A012F000
A013F000
A0140000
B0710180
BB1218B0
A%AUX001

Oficial 1a paleta
Oficial 1a many à
Ajudant many à
Manobre
Mort.ram paleta M7,5,sacs,(G) UNE-EN 998-2
Barana acer,passamà,trav .inf.,munt./100cm,brènd./10cm,h=100120cm
Despeses aux iliars mà d'obra

KB1218BE

0,300 h
0,400 h
0,200 h
0,200 h
0,010 t
1,000 m

20,00
20,00
17,30
16,00
33,14
86,12

6,00
8,00
3,46
3,20
0,33
86,12

2,500 %s /

20,66

0,52

Total arrodonit =

107,63 €

9.2
u
Porta PVC Tipus 1, 2 ful prac + fixe lat de 220x278 i fixe sup 63x488
Porta ex terior PVC blanc,tipus T1 del projecte, perfileria tipus Komerling Eurofutur, am b
v idre aillant 3+3/16/4+4 control solar, tanques de seguretat, practicable de dos fulles +
fix e lateral de mesures 220x 278 i fix es superiors de 63x 488
A012M000
A013M000
B7J50010
B7J50090
BAJ124G6
A012E000
BC1GE701
A%AUX001

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Massilla segell.,silicona neut. monocomp.
Massilla segell.,poliuretà monocomp.
Porta PVC blanc 220x 278 + 63x 488 2 fulls prac, fix e lat fix e superior
Oficial 1a v idrier
Vidr.baix .emis.2lam,baix a emissiv itat 3+3mm,1butiral
transparent/8mm/incolor 4+4mm,1butiral transpar
Despeses aux iliars mà d'obra

EAJ128G6

5,911 h
1,196 h
0,812 dm3
2,550 dm3
1,000 u
2,721 h
8,230 m2

20,00
17,30
14,55
11,59
2.559,01
20,00
70,05

118,22
20,69
11,81
29,55
2.559,01
54,42
576,51

1,960 %s /

193,33

3,79

Total arrodonit =

3.374,00 €

9.3
u
Finestra PVC Tipus 2, 2 fulls corred de 110x260 , fixe sup 66x260
Finestra ex terior PVC blanc,tipus T2 del projecte, perfileria tipus Kom erling Prem iline,
amb v idre aillant 3+3/16/4+4 control solar, tanques de seguretat, corredera de dos fulles
de 110x 260 + fix e superior de 66x 260
Inclou desmuntatge i retirada a abocador autoritzat del tancament ex is tent, c ol. loc ac ió
sense premarc, sanejament i regularització paraments afec tats obra am b m orter de
ciment.
A012M000
A013M000
B7J50010
B7J50090
BAJ124G7
A012E000
BC1GE701
A%AUX001

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Massilla segell.,silicona neut. monocomp.
Massilla segell.,poliuretà monocomp.
Finestra PVC Tipus 2, 2 fulls corred de 110x 260 , fix e sup 66x 260
Oficial 1a v idrier
Vidr.baix .emis.2lam,baix a emissiv itat 3+3mm,1butiral
transparent/8mm/incolor 4+4mm,1butiral transpar
Despeses aux iliars mà d'obra

EAJ128G7

2,192 h
0,443 h
0,301 dm3
0,946 dm3
1,000 u
1,356 h
4,150 m2

20,00
17,30
14,55
11,59
918,49
20,00
70,05

43,84
7,66
4,38
10,96
918,49
27,12
290,71

1,924 %s /

78,62

1,51

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

1.304,67 €
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9.4
u
Finestra PVC Tipus 3, 2 fulls corred de 140x255 , fixe sup 80x255
Finestra ex terior PVC blanc,tipus T3 del projecte, perfileria tipus Kom erling Prem iline,
amb v idre aillant 3+3/16/4+4 control solar, tanques de seguretat, corredera de dos fulles
de 140x 255 + fix e superior de 80x 255
Inclou desmuntatge i retirada a abocador autoritzat del tancament ex is tent, c ol. loc ac ió
sense premarc, sanejament i regularització paraments afec tats obra am b m orter de
ciment.
A012M000
A013M000
B7J50010
B7J50090
BAJ124G8
A012E000
BC1GE701
A%AUX001

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Massilla segell.,silicona neut. monocomp.
Massilla segell.,poliuretà monocomp.
Finestra PVC Tipus 3, 2 fulls corred de 140x 255 , fix e sup 80x 255
Oficial 1a v idrier
Vidr.baix .emis.2lam,baix a emissiv itat 3+3mm,1butiral
transparent/8mm/incolor 4+4mm,1butiral transpar
Despeses aux iliars mà d'obra

EAJ128G8

2,376 h
0,481 h
0,327 dm3
1,025 dm3
1,000 u
1,661 h
5,150 m2

20,00
17,30
14,55
11,59
975,33
20,00
70,05

47,52
8,32
4,76
11,88
975,33
33,22
360,76

1,924 %s /

89,06

1,71

Total arrodonit =

1.443,50 €

9.5
u
Finestra PVC Tipus 4, 2 fulls abatib +1 fixe de 178x255
Finestra ex terior PVC blanc,tipus T4 del projecte, perfileria tipus Kom erling Eurofutur,
amb v idre aillant 3+3/16/4+4 control solar, tanques de seguretat, abatible de dos fulles +
fix e de 178x 255
Inclou desmuntatge i retirada a abocador autoritzat del tancament ex is tent, c ol. loc ac ió
sense premarc, sanejament i regularització paraments afec tats obra am b m orter de
ciment.
A012M000
A013M000
B7J50010
B7J50090
BAJ124G9
A012E000
BC1GE701
A%AUX001

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Massilla segell.,silicona neut. monocomp.
Massilla segell.,poliuretà monocomp.
Finestra PVC Tipus 4, 2 fulls abatib +1 fix e de 178x 255
Oficial 1a v idrier
Vidr.baix .emis.2lam,baix a emissiv itat 3+3mm,1butiral
transparent/8mm/incolor 4+4mm,1butiral transpar
Despeses aux iliars mà d'obra

EAJ128G9

2,181 h
0,441 h
0,300 dm3
0,941 dm3
1,000 u
1,344 h
4,070 m2

20,00
17,30
14,55
11,59
917,49
20,00
70,05

43,62
7,63
4,37
10,91
917,49
26,88
285,10

1,924 %s /

78,13

1,50

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

1.297,50 €

Pàg.17

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 10

: FUSTERIA INTERIOR

Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

10.1
u
Bast.paredó porta f.,p/llum bast.=80cmx200cm
Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 c m
d'amplària i 200 cm d'alçària
BANA6185

Bast.paredó porta f. p/llum bast.=80cmx 200cm

KANA6185

1,000 u

27,76

Total arrodonit =

Bast.env à porta f. p/llum bast.,180cmx 210cm

EANAU210

1,000 u

31,89

Total arrodonit =

Oficial 1a fuster
Clau acer
Galze folrat bast.,p/bast.base3/4,p/full.bat.,fusta roure p/env ernissar
Despeses aux iliars mà d'obra

KAP15186

0,600 h
0,055 kg
5,500 m
2,500 %s /

20,00
1,15
7,06
12,00

Total arrodonit =

A%AUX001

Oficial 1a fuster
Clau acer
Galze folrat bast.,p/bast.base paredó,p/full.bat.,fusta roure
p/env ernissar
Despeses aux iliars mà d'obra

KAP16186

0,550 h
0,055 kg
5,500 m

20,00
1,15
5,04

11,00
0,06
27,72

2,500 %s /

11,00

0,28

Total arrodonit =

39,06 €

10.5
u
Fulla bat.porta int.fusta 35mm,c.llises+int.fusta,60cmx210cm. Acabat superficial
Fulla batent per a porta interior, de fusta, inclou acabat superficial pintat i lacat, de 35 m m
de gruix , de cares llises i estructura interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de 210 c m
d'alçària
A013A000
BAQDC266
A012A000
BAZGC360

Ajudant fuster
Fulla bat.porta int.fusta 35mm,c.llises+int.fusta,60cmx 210cm
Oficial 1a fuster
Ferramenta p/porta int.preu mitjà,1bat.

EAQDC266

0,038 h
1,000 u
0,855 h
1,000 u

17,30
42,50
20,00
14,38

Total arrodonit =

Oficial 1a fuster
Ajudant fuster
Doble fulla batent v idrera seguretat
Ferramenta p/porta int.preu mitjà,1bat.

PORTES03

3,000 h
3,000 h
1,000 u
2,000 u

Total arrodonit =

AM2

0,66
42,50
17,10
14,38

74,64 €

10.6
u
Doble porta batent ambdós costats; de dues fulles de 80 cm d'amplada de pas i
Doble porta batent ambdós costats; de dues fulles de 80 cm d'amplada de pas i de 210
cm d'alçària,estructura interior de fusta, amb v idre de seguretat 3+3 inc orporat. Inc lou
Bast.env à porta f. p/llum bast.,170cmx 210cm,col·locat. Acabat superficial pintat i lacat.
A012A000
A013A000
BAQDC267
BAZGC360

12,00
0,06
38,83
0,30

51,19 €

10.4
u
Folrat bast.paredó,porta 2bat.,roure,llum bast.=80cmx210cm
Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fus ta de roure
per a env ernissar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
A012A000
B0A31000
BAZ26100

31,89

31,89 €

10.3
u
Folrat bastiment 3/4 porta 2bat.,roure,llum bast.=80cmx210cm
Folrat de bastiment de base de 3/4, per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per
a env ernissar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
A012A000
B0A31000
BAZ25100
A%AUX001

27,76

27,76 €

10.2
u
Bast.3/4 porta f. p/llum bast.,180cmx210cm,col·locat
Bastiment de base 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bas tim ent de 180 c m
d'amplària i de 210 cm d'alçària
BANAU210

IMPORT

20,00
17,30
340,00
14,38

60,00
51,90
340,00
28,76

480,66 €
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10.7
u
Estructura per porta corredera
Estructura per a porta corredissa d'una fulla c ol·loc ada en paret per rev es tir am b
arrebossat de morter o guix , amb un gruix total, inclòs l'acabat, de 9 cm, c om pos ta per
una armadura metàl·lica de x apa grecada, preparat per allotjar una fulla de porta de gruix
màx im 4 cm, i una malla metàl·lica.
A0122000
A0150000
BADG1133

Oficial 1a paleta
Manobre especialista
Estructura porta corredisa

EAQF8317

1,010 h
1,010 h
1,000 u

20,00
16,70
192,06

Total arrodonit =

Oficial 1a fuster
Ajudant fuster
Fulla p/porta int. g=40mm, llum 80x 210cm cares llis. faig env ernissat
Galze p/porta corr.llum pas 80x 210cm, faig env ernissat, 1 fulla
Ferramenta p/porta int.1 corred.preu mitjà
Despeses aux iliars mà d'obra

EAQF8316

1,200 h
0,060 h
1,000 u
1,000 u
1,000 u
2,500 %s /

20,00
17,30
69,81
70,88
4,49
25,04

Total arrodonit =

Oficial 1a many à
Porta planx a ac.galv . 1bat.,215x 90cm,reix .v ent.+pany +clau
Despeses aux iliars mà d'obra

KADG1132

0,250 h
1,000 u
2,500 %s /

Total arrodonit =

AM2

24,00
1,04
69,81
70,88
4,49
0,63

170,85 €

10.9
u
Porta planxa ac.galv.,1bat.,215x90cm,reix.vent.+pany+clau,col.
Porta de planx a d'acer galv anitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x 90 c m ,
amb reix eta de v entilació, pany i clau, col·locada, inclou bastiment
A012F000
BADG1132
A%AUX001

20,20
16,87
192,06

229,13 €

10.8
u
Fulla p/porta corr. llum pas 80x210cm, cares llis.faig envernissat ferratges preu
Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 c m , de c ares
llises, acabat superficial ambfusta de faig env ernissat, ferratges de preu mitjà i folrat del
bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fix ada a les guies de la caix a encastada
A012A000
A013A000
BAQDS18E
BAZ2C843
BAZGC3H0
A%AUX001

IMPORT

20,00
195,00
5,00

5,00
195,00
0,13

200,13 €
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11.1
m
Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de PVC, sèrie B, de 40 mm
Xarx a de petita ev acuació, col·locada superficialment i fix ada al parament, form ada per
tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix , que connecta l'aparell am b
la baix ant, el col·lector o el caix a sifònica; unió enganx ada amb adhes iu. Inc lús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material aux iliar para m untatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la s ituac ió dels elem ents de
subjecció. Presentació de tubs. Fix ació del material aux iliar per a muntatge i subjec c ió a
l'obra. Muntatge, connex ionat i comprov ació del seu correcte funcionament. R ealitz ac ió
de prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons doc um entac ió gràfic a de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es m es urarà la longitud realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.
mt36tit400b
mt36tit010bc
mt11v ar009
mt11v ar010
mo008
mo107
%

Material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades
de PVC, sèrie B, de 40 mm de
Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix , segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu increme
Líquit netejador per enganx at mitjançant adhesiu de tubs i accessoris
de PVC.
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
Oficial 1ª fuster.
Ajudant lampista.
Mitjans aux iliars

ISD005

1,000 u

0,11

0,11

1,050 m

1,95

2,05

0,023 l

9,58

0,22

20,24
20,00
17,30
5,03

0,22
1,70
0,73
0,10

0,011 l
0,085 h
0,042 h
2,000 %s /

Total arrodonit =

5,13 €

11.2
m
Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de PVC, sèrie B, de 110
Xarx a de petita ev acuació, col·locada superficialment i fix ada al parament, form ada per
tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix , que connec ta l' aparell
amb la baix ant, el col·lector o el caix a sifònica; unió enganx ada am b adhes iu. Inc lús
líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material aux iliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la s ituac ió dels elem ents de
subjecció. Presentació de tubs. Fix ació del material aux iliar per a muntatge i subjec c ió a
l'obra. Muntatge, connex ionat i comprov ació del seu correcte funcionament. R ealitz ac ió
de prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons doc um entac ió gràfic a de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es m es urarà la longitud realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.
mt36tit400g
mt36tit010gc
mt11v ar009
mt11v ar010
mo008
mo107
%

Material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades
de PVC, sèrie B, de 110 mm de
Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix ,
segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incr
Líquit netejador per enganx at mitjançant adhesiu de tubs i accessoris
de PVC.
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
Oficial 1ª fuster.
Ajudant lampista.
Mitjans aux iliars

ISD005b

1,000 u

0,32

0,32

1,050 m

5,75

6,04

0,040 l

9,58

0,38

20,24
20,00
17,30
11,70

0,40
3,18
1,38
0,23

0,020 l
0,159 h
0,080 h
2,000 %s /

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

11,93 €

Pàg.20

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 11

: SANEJAMENT

Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

11.3
m
Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 110 mm de diàmetre, unió enganxada amb
Col·lector suspès de x arx a horitzontal, format per tub PVC , s èrie B de 110 m m de
diàmetre i 3,2 mm de gruix , unió enganx ada amb adhesiu, amb una pendent mínim a del
1,00%, per a l'ev acuació d'aigües residuals (a baix a i alta temperatura) i/ o pluv ials en
l'interior de l'estructura dels edificis . Inc lús líquid netejador, adhes iu per a tubs i
accessoris de PVC, material aux iliar para muntatge i subjecció a l' obra, ac c es s oris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjec c ió.
Presentació en sec dels tubs. Fix ació del material aux iliar per a muntatge i s ubjec c ió a
l'obra. Muntatge, connex ionat i comprov ació del seu correcte funcionament. R ealitz ac ió
de prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projec c ió horitz ontal, s egons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitz ontal, la longitud realm ent
ex ecutada segons especificacions de Projecte.
mt36tit400g
mt36tit010gj
mt11v ar009
mt11v ar010
mo008
mo107
%

Material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades
de PVC, sèrie B, de 110 mm de
Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix ,
segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incr
Líquit netejador per enganx at mitjançant adhesiu de tubs i accessoris
de PVC.
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
Oficial 1ª fuster.
Ajudant lampista.
Mitjans aux iliars

ISS010

1,000 u

0,32

0,32

1,050 m

7,59

7,97

0,040 l

9,58

0,38

20,24
20,00
17,30
16,16

0,65
4,78
2,06
0,32

0,032 l
0,239 h
0,119 h
2,000 %s /

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

16,48 €

Pàg.21

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 12

: SANITARIS

Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

12.1
u
Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,col.mural
Lav abo de porcellana v itrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc , preu
alt, col·locat amb suports murals
A013J000
B7J50010
A012J000
BJ13B212

EJ13B212

Ajudant lampista
Massilla segell.,silicona neut. monocomp.
Oficial 1a lampista
Lav abo porcel.,senz.,ampl.45-60cm,c.blanc,preu alt,mural

0,100 h
0,025 dm3
0,400 h
1,000 u

17,30
14,55
20,00
38,33

Total arrodonit =

EJ13B91P

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista
Massilla segell.,silicona neut. monocomp.
Lav abo adaptat
Despeses aux iliars mà d'obra

0,625 h
0,156 h
0,045 dm3
1,000 u
2,500 %s /

20,00
17,30
14,55
187,43
15,20

Total arrodonit =

A%AUX001

Oficial 1a paleta
Oficial 1a lampista
Ajudant lampista
Manobre
Inodor mural,porcell.,horitz.,cist.,blanc,preu alt
Pasta segell.enll.
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
Despeses aux iliars mà d'obra

EJ14BB12

1,050

0,500 h
1,250 h
0,340 h
0,250 h
1,000 u
0,245 kg
0,002 m3

20,00
20,00
17,30
16,00
238,01
7,32
71,39

10,00
25,00
5,88
4,00
238,01
1,79
0,15

2,500 %s /

44,88

1,12

Total arrodonit =

285,95 €

12.4
u
Inodor porcel.vert.,blanc,preu alt,col.
Inodor de porcellana v itrificada, de sortida v ertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu
alt, col·locat sobre el pav iment i connectat a la x arx a d'ev acuació
A013J000
B7J50010
A012J000
BJ14B11P

Ajudant lampista
Massilla segell.,silicona neut. monocomp.
Oficial 1a lampista
Inodor porcel. v itrif.,v ert.,c.blanc,preu alt,p/col.sob.pav im.

EJ14B11P

0,250 h
0,012 dm3
1,000 h
1,000 u

17,30
14,55
20,00
120,02

Total arrodonit =

Oficial 1a lampista
Aix eta cisterna,cromat,preu alt,1/2´´
Ajudant lampista

EJ24A121

0,250 h
1,000 u
0,062 h

Total arrodonit =

AM2

4,33
0,17
20,00
120,02

144,52 €

12.5
u
Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2´´
Aix eta de regulac ió per a inodor am b c is terna inc orporada, m ural, m untada
superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, am b entrada de
1/2´´
A012J000
BJ24A121
A013J000

12,50
2,70
0,65
187,43
0,38

203,66 €

12.3
u
Inodor adaptat
Inodor adaptat de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, c is terna
i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, c ol·loc at
amb fix acions murals i connectat a la x arx a d'ev acuació
A0122000
A012J000
A013J000
A0140000
BJ14BB12
BJ1ZS000
D0701641

1,73
0,36
8,00
38,33

48,42 €

12.2
u
Lavabo adaptat
Lav abo mural adaptat de porcellana esmaltada,
A012J000
A013J000
B7J50010
BJ13B91P
A%AUX001

IMPORT

20,00
11,68
17,30

5,00
11,68
1,07

17,75 €

Pàg.22

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost
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Capítol 12

: SANITARIS

Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

12.6
u
Maniguet flex.,malla met.,preu alt,2unions 1/2´´
Maniguet flex ible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètic a, preu alt, am b dues
unions roscades de 1/2´´
BJ2ZN42K
A012J000
A013J000

Maniguet flex .,malla met.,preu alt,2 unions 1/2´´
Oficial 1a lampista
Ajudant lampista

EJ2ZN42K

1,000 u
0,300 h
0,075 h

2,30
20,00
17,30

Total arrodonit =

mt31gmo301a
mt30lla030
mt30sif020a
mo008
mo107
%

Aigüera d'acer inox idable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, de
450x 490 mm, amb v àlv ula de de
Aix eta pedal freda+calenta
Aix eta de regulació de 1/2", per aigüera o safareig, acabat cromat.
Sifó botella senzill de 1 1/2" per a aigüera de 1 cubeta, amb v àlv ula
ex tensible.
Oficial 1ª fuster.
Ajudant lampista.
Mitjans aux iliars

SCF010

1,000 u

95,78

95,78

1,000 u
2,000 u
1,000 u

113,08
13,51
4,33

113,08
27,02
4,33

0,753 h
0,579 h
2,000 %s /

20,00
17,30
265,29

15,06
10,02
5,31

Total arrodonit =

270,60 €

12.8
u
Aixeta senzilla tempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu mitjà,1/2"
Aix eta senzilla temporitzada per a lav abo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"
A012J000
A013J000
BJ239131
A%AUX001

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista
Aix eta senzilla temporitzada per a lav abo, per a muntar superficialment
sobre taulell o aparell sani
Despeses aux iliars mà d'obra

KJ239131

0,450 h
0,112 h
1,000 u

20,00
17,30
36,06

9,00
1,94
36,06

1,500 %s /

10,94

0,16

Total arrodonit =

AM2

2,30
6,00
1,30

9,60 €

12.7
u
Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, de 450x490 mm,
Aigüera d'acer inox idable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, de 450x 490 m m , am b
v àlv ula de desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb aix eta de pedal freda i c alenta
per a aigüera, de canella giratòria inferior, acabat cromat, am b c artutx c eràm ic , am b
airejador, v àlv ula amb desguàs i sifó. Inclús connex ió a les x arx es d' aigua freda i
calenta i a la x arx a d'ev acuació ex istents, fix ació de l'aparell i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. C ol·loc ac ió,
aniv ellació i fix ació dels elements de suport. Aniv ellac ió, aplom at i c ol·loc ac ió de
l'aparell. Connex ió a la x arx a d'ev acuació. Muntatge de l' aix eteria. C onnex ió a les
x arx es d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de junts .
Comprov ació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev is tes , s egons doc um entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·loc ades s egons
especificacions de Projecte.
mt30fx s010a

IMPORT

47,16 €

Pàg.23

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
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: FONTANERIA

Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

13.1
m
Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment,
Canonada per instal·lació interior, col·locada s uperfic ialm ent i fix ada al param ent,
formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàm etre ex terior,
PN=6 atm i 1,8 mm de gruix , subministrat en rotllos. Fins i tot m aterial aux iliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i pec es es pec ials . T otalm ent m untada,
connex ionada i prov ada.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fix ació de tub i accessoris. Realització de prov es
de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons doc um entac ió gràfic a de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es m es urarà la longitud realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.
mt37tpu400a
mt37tpu010ac
mo008
mo107
%

Material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades
de polietilè reticulat (PE-Xa
Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre
ex terior, PN=6 atm i 1,8 mm de gru
Oficial 1ª fuster.
Ajudant lampista.
Mitjans aux iliars

IFI005

1,000 u

0,09

0,09

1,000 m

1,88

1,88

20,00
17,30
3,16

0,64
0,55
0,06

0,032 h
0,032 h
2,000 %s /

Total arrodonit =

3,22 €

13.2
m
Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment,
Canonada per instal·lació interior, col·locada s uperfic ialm ent i fix ada al param ent,
formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàm etre ex terior,
PN=6 atm i 1,9 mm de gruix , subministrat en rotllos. Fins i tot m aterial aux iliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i pec es es pec ials . T otalm ent m untada,
connex ionada i prov ada.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fix ació de tub i accessoris. Realització de prov es
de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons doc um entac ió gràfic a de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es m es urarà la longitud realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.
mt37tpu400b
mt37tpu010bc
mo008
mo107
%

Material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades
de polietilè reticulat (PE-Xa
Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre
ex terior, PN=6 atm i 1,9 mm de gru
Oficial 1ª fuster.
Ajudant lampista.
Mitjans aux iliars

IFI005b

1,000 u

0,11

0,11

1,000 m

2,40

2,40

20,00
17,30
4,08

0,84
0,73
0,08

0,042 h
0,042 h
2,000 %s /

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

4,16 €

Pàg.24
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Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

13.3
m
Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment,
Canonada per instal·lació interior, col·locada s uperfic ialm ent i fix ada al param ent,
formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 25 mm de diàm etre ex terior,
PN=6 atm i 2,3 mm de gruix , subministrat en rotllos. Fins i tot m aterial aux iliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i pec es es pec ials . T otalm ent m untada,
connex ionada i prov ada.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fix ació de tub i accessoris. Realització de prov es
de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons doc um entac ió gràfic a de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es m es urarà la longitud realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.
mt37tpu400c
mt37tpu010cc
mo008
mo107
%

Material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades
de polietilè reticulat (PE-Xa
Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre
ex terior, PN=6 atm i 2,3 mm de gru
Oficial 1ª fuster.
Ajudant lampista.
Mitjans aux iliars

IFI005c

1,000 u

0,18

0,18

1,000 m

3,98

3,98

20,00
17,30
6,14

1,06
0,92
0,12

0,053 h
0,053 h
2,000 %s /

Total arrodonit =

6,26 €

13.4
u
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4".
Vàlv ula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". Totalment muntada, connex ionada i
prov ada.
Inclou: Replanteig. Connex ió de la v àlv ula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev is tes , s egons doc um entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ecutades s egons
especificacions de Projecte.
mt37sv e010c
mt37w w w 010
mo008
mo107
%

Vàlv ula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4".
Material aux iliar per a instal·lacions de lampisteria.
Oficial 1ª fuster.
Ajudant lampista.
Mitjans aux iliars

IFI008

1,000 u
1,000 u
0,150 h
0,150 h
2,000 %s /

6,35
1,49
20,00
17,30
13,44

Total arrodonit =

Vàlv ula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1".
Material aux iliar per a instal·lacions de lampisteria.
Oficial 1ª fuster.
Ajudant lampista.
Mitjans aux iliars

IFI008b

1,000 u
1,000 u
0,194 h
0,194 h
2,000 %s /

Total arrodonit =

AM2

6,35
1,49
3,00
2,60
0,27

13,71 €

13.5
u
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1".
Vàlv ula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1". Totalment muntada, connex ionada i
prov ada.
Inclou: Replanteig. Connex ió de la v àlv ula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev is tes , s egons doc um entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ecutades s egons
especificacions de Projecte.
mt37sv e010d
mt37w w w 010
mo008
mo107
%

IMPORT

10,47
1,49
20,00
17,30
19,20

10,47
1,49
3,88
3,36
0,38

19,58 €
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Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

13.6
u
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1".
Vàlv ula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1".
Inclou: Replanteig. C ol·loc ac ió, c onnex ionat i c om prov ac ió del s eu c orrec te
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev is tes , s egons doc um entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ecutades s egons
especificacions de Projecte.
mt37sv e010d
mt37w w w 010
mo008
mo107
%

Vàlv ula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1".
Material aux iliar per a instal·lacions de lampisteria.
Oficial 1ª fuster.
Ajudant lampista.
Mitjans aux iliars

IFW010

1,000 u
1,000 u
0,192 h
0,192 h
2,000 %s /

10,47
1,49
20,00
17,30
19,12

Total arrodonit =

A%AUX001

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista
Aix eta senzilla temporitzada per a lav abo, per a muntar superficialment
sobre taulell o aparell sani
Despeses aux iliars mà d'obra

EJ239131

0,450 h
0,112 h
1,000 u

20,00
17,30
36,06

9,00
1,94
36,06

1,500 %s /

10,94

0,16

Total arrodonit =

47,16 €

13.8
u
Aixeta per rentadora o rentavaixelles, de llautó cromat, de 1/2" de diàmetre.
Aix eta per rentadora o rentav aix elles, de llautó cromat, de 1/2" de diàmetre.
Inclou: Replanteig. C ol·loc ac ió. C onnex ionat i c om prov ac ió del s eu c orrec te
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev is tes , s egons doc um entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ecutades s egons
especificacions de Projecte.
mt37sgl030a
mt37w w w 010
mo008
mo107
%

Aix eta per rentadora o rentav aix elles, de llautó cromat, de 1/2" de
diàmetre.
Material aux iliar per a instal·lacions de lampisteria.
Oficial 1ª fuster.
Ajudant lampista.
Mitjans aux iliars

IFW030

1,000 u
1,000 u
0,105 h
0,105 h
2,000 %s /

Total arrodonit =

AM2

10,47
1,49
3,84
3,32
0,38

19,50 €

13.7
u
Aixeta senzilla tempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu mitjà,1/2"
Aix eta senzilla temporitzada per a lav abo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"
A012J000
A013J000
BJ239131

IMPORT

7,59

7,59

1,49
20,00
17,30
13,00

1,49
2,10
1,82
0,26

13,26 €
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14.1
u
Caixa p/quadre distrib.,de plàstic+porta,quatrexvint-i-dosmòduls,muntada
Caix a per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de v int-i-dos
mòduls i muntada superficialment
A01-FEPD
A0F-000E
BG19-0BZH
BGW2-093L
A%AUX001

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Caix a p/quadre distrib.,de plàstic+porta,quatre fil.x v int-i-dosmòduls,per
a muntar superficialment
P.p.accessoris de caix a per a quadre de distribució
Despeses aux iliars mà d'obra

PG1B-DGQT

0,025 h
0,025 h
1,000 u
1,000 u
1,500 %s /

17,30
20,00
248,09

0,43
0,50
248,09

1,44
0,93

1,44
0,01

Total arrodonit =

250,47 €

14.2
u
Caixa p/quadre distrib.,de plàstic+porta,quatrexdivuitmòduls,muntada
Caix a per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de div uit
mòduls i muntada superficialment
A01-FEPD
A0F-000E
BG19-0C0L
BGW2-093L
A%AUX001

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Caix a p/quadre distrib.,de plàstic+porta,quatre fil.x div uitmòduls,per a
muntar superficialment
P.p.accessoris de caix a per a quadre de distribució
Despeses aux iliars mà d'obra

PG1B-DGQS

0,025 h
0,025 h
1,000 u
1,000 u
1,500 %s /

17,30
20,00
60,09

0,43
0,50
60,09

1,44
0,93

1,44
0,01

Total arrodonit =

62,47 €

14.3
u
Protector per a sobretensions permanents i transitòriesIGA 63Atetrapolar
Protector per a sobretensions permanents i transitòries am b IGA integrat d' intens itat
nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de
6000 A, intensitat màx ima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN
A01-FEPD
A0F-000E
BGWD-0AS8
BG4G-1OEV
A%AUX001

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
P.p.accessoris per a protectors de sobretensions
Protector per a sobretensions permanents i transitòries,IGA
63A,tetrapolar (3P+N),PIA corba C,tall=6
Despeses aux iliars mà d'obra

PG4G-9GYG

0,200 h
0,330 h
1,000 u
1,000 u
1,500 %s /

17,30
20,00
0,42
339,79

3,46
6,60
0,42
339,79

10,06

0,15

Total arrodonit =

350,42 €

14.4
u
Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nom inal, tipus PIA c orba C ,
bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 k A de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN
A012H000
A013H000
BG415D59
BGW41000
A%AUX001

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N),
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Despeses aux iliars mà d'obra

EG415D59

0,200 h
0,200 h
1,000 u
1,000 u
1,500 %s /

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

20,00
17,30
22,47

4,00
3,46
22,47

0,42
7,46

0,42
0,11

30,46 €
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14.5
u
Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nom inal, tipus PIA c orba C ,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A012H000
A013H000
BG415DJ9
BGW41000
A%AUX001

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P)
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Despeses aux iliars mà d'obra

EG415DJ9

0,230 h
0,200 h
1,000 u
1,000 u
1,500 %s /

20,00
17,30
53,10

4,60
3,46
53,10

0,42
8,06

0,42
0,12

Total arrodonit =

61,70 €

14.6
u
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nom inal, tipus PIA c orba C ,
bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 k A de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN
A012H000
A013H000
BG415D5B
BGW41000
A%AUX001

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N),
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Despeses aux iliars mà d'obra

EG415D5B

0,200 h
0,200 h
1,000 u
1,000 u
1,500 %s /

20,00
17,30
22,87

4,00
3,46
22,87

0,42
7,46

0,42
0,11

Total arrodonit =

30,86 €

14.7
u
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nom inal, tipus PIA c orba C ,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A012H000
A013H000
BG415DJB
BGW41000
A%AUX001

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P)
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Despeses aux iliars mà d'obra

EG415DJB

0,230 h
0,200 h
1,000 u
1,000 u
1,500 %s /

20,00
17,30
54,05

4,60
3,46
54,05

0,42
8,06

0,42
0,12

Total arrodonit =

62,65 €

14.8
u
Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corba C,bipolar
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nom inal, tipus PIA c orba C ,
bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 k A de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN
A01-FEPD
A0F-000E
BG49-18JL
BGWD-0AS2
A%AUX001

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corba C,bipolar
(1P+N),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN per a muntar en p
P.p.accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Despeses aux iliars mà d'obra

PG47-EM0A

0,200 h
0,200 h
1,000 u
1,000 u
1,500 %s /

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

17,30
20,00
25,94

3,46
4,00
25,94

0,42
7,46

0,42
0,11

33,93 €

Pàg.28

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 14

: ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

14.9
u
Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nom inal, tipus PIA c orba C ,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A012H000
A013H000
BG415DJF
BGW41000
A%AUX001

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P)
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Despeses aux iliars mà d'obra

EG415DJF

0,230 h
0,200 h
1,000 u
1,000 u
1,500 %s /

20,00
17,30
60,16

4,60
3,46
60,16

0,42
8,06

0,42
0,12

Total arrodonit =

68,76 €

14.10
u
Interruptor
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intens itat nom inal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnex ió fix ins tantani, am b botó de tes t
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les es pec ific ac ions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A012H000
A013H000
BG42129H
BGW42000
A%AUX001

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Despeses aux iliars mà d'obra

EG42129H

0,350 h
0,200 h
1,000 u

20,00
17,30
25,75

7,00
3,46
25,75

1,000 u
1,500 %s /

0,38
10,46

0,38
0,16

Total arrodonit =

36,75 €

14.11
u
Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.03A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d' intens itat nom inal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnex ió fix instantani, am b botó de tes t
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les es pec ific ac ions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A012H000
A013H000
BG4242JH
BGW42000
A%AUX001

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Despeses aux iliars mà d'obra

EG4242JH

0,500 h
0,200 h
1,000 u
1,000 u
1,500 %s /

20,00
17,30
155,82

10,00
3,46
155,82

0,38
13,46

0,38
0,20

Total arrodonit =

169,86 €

14.12
u
Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.3A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d' intens itat nom inal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnex ió fix ins tantani, am b botó de tes t
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les es pec ific ac ions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A012H000
A013H000
BG4243JH
BGW42000
A%AUX001

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Despeses aux iliars mà d'obra

EG4243JH

0,500 h
0,200 h
1,000 u
1,000 u
1,500 %s /

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

20,00
17,30
131,77

10,00
3,46
131,77

0,38
13,46

0,38
0,20

145,81 €
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14.13
u
Interruptor crep.p/comandament autom.,sens.2-200lux,temp.,I=1-10A,fixat a
Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en func ió de la
lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux , temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi=
1 de 10 A, fix at a pressió
A01-FEPD
A0F-000E
BHT3-H4O0
A%AUX001

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Interruptor crep.p/com.autom.,sens.=2-200lux ,temp.,I=1-10A,p/fix ar
pressió
Despeses aux iliars mà d'obra

PHT4-H9AD

0,200 h
0,200 h
1,000 u
1,500 %s /

17,30
20,00
84,08

3,46
4,00
84,08

7,46

0,11

Total arrodonit =

91,65 €

14.14
m
Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat
Tub flex ible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigides a
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
A012H000
A013H000
BG222710
A%AUX001

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Tub flex ible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, res
Despeses aux iliars mà d'obra

EG222711

0,016 h
0,020 h
1,020 m
1,500 %s /

20,00
17,30
0,19

0,32
0,35
0,19

0,67

0,01

Total arrodonit =

0,87 €

14.15
m
Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,encastat
Tub flex ible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigides a
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
A012H000
A013H000
BG222810
A%AUX001

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Tub flex ible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, res
Despeses aux iliars mà d'obra

EG222811

0,016 h
0,020 h
1,020 m
1,500 %s /

20,00
17,30
0,25

0,32
0,35
0,26

0,67

0,01

Total arrodonit =

0,94 €

14.16
m
Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flam a,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistènc ia a c om pres s ió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
A012H000
A013H000
BG212710
BGW21000
A%AUX001

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistè
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
Despeses aux iliars mà d'obra

EG21271J

0,037 h
0,050 h
1,020 m
1,000 u
1,500 %s /

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

20,00
17,30
0,71

0,74
0,87
0,72

0,14
1,61

0,14
0,02

2,49 €
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14.17
m
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z 1K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baix a em is s ió
fums, col·locat en tub
A01-FEPD
A0F-000E
BG35-06EV
A%AUX001

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Cable ES07Z1-K (AS), 1x 1,5mm2
Despeses aux iliars mà d'obra

PG35-DY7I

0,015 h
0,015 h
1,020 m
1,500 %s /

17,30
20,00
0,21
0,56

Total arrodonit =

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Cable ES07Z1-K (AS), 1x 2,5mm2
Despeses aux iliars mà d'obra

PG35-DY7J

0,015 h
0,015 h
1,020 m
1,500 %s /

17,30
20,00
0,34
0,56

Total arrodonit =

A%AUX001

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secc
Despeses aux iliars mà d'obra

EG319324

0,015 h
0,015 h
1,020 m
1,500 %s /

20,00
17,30
0,64

0,30
0,26
0,65

0,56

0,01

Total arrodonit =

1,22 €

14.20
m
Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2.5mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designac ió R V-K,
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
A012H000
A013H000
BG319330
A%AUX001

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secc
Despeses aux iliars mà d'obra

EG319334

0,015 h
0,015 h
1,020 m
1,500 %s /

20,00
17,30
0,93

0,30
0,26
0,95

0,56

0,01

Total arrodonit =

1,52 €

14.21
m
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació R Z 1-K
(AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines am b baix a
emissió fums, col·locat en tub
A012H000
A013H000
BG312340
A%AUX001

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, d
Despeses aux iliars mà d'obra

EG312344

0,015 h
0,015 h
1,020 m
1,500 %s /

Total arrodonit =

AM2

0,26
0,30
0,35
0,01

0,92 €

14.19
m
Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x1.5mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designac ió R V-K,
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
A012H000
A013H000
BG319320

0,26
0,30
0,21
0,01

0,78 €

14.18
m
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z 1K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baix a em is s ió
fums, col·locat en tub
A01-FEPD
A0F-000E
BG35-06EX
A%AUX001

IMPORT

20,00
17,30
1,65

0,30
0,26
1,68

0,56

0,01

2,25 €
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14.22
m
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designac ió R V-K,
pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
A01-FEPD
A0F-000E
BG33-G2ST
A%AUX001

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Cable 0,6/1 kV RV-K, 5x 2,5mm2
Despeses aux iliars mà d'obra

PG33-E6AT

0,015 h
0,015 h
1,020 m
1,500 %s /

17,30
20,00
1,47
0,56

Total arrodonit =

A%AUX001

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar,
Despeses aux iliars mà d'obra

EG312664

0,040 h
0,040 h
1,020 m
1,500 %s /

20,00
17,30
5,46

0,80
0,69
5,57

1,49

0,02

Total arrodonit =

7,08 €

14.24
m
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació R Z 1-K
(AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del c able de poliolefines am b
baix a emissió fums, col·locat en tub
A012H000
A013H000
BG312670
A%AUX001

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar,
Despeses aux iliars mà d'obra

EG312674

0,050 h
0,050 h
1,020 m
1,500 %s /

20,00
17,30
8,24

1,00
0,87
8,40

1,87

0,03

Total arrodonit =

10,30 €

14.25
u
Presa de corrent,tipus universal(2P+T),16A/250V,amb tapa protegida,preu
Presa de corrent de tipus univ ersal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T ), 16 A 250
V, amb tapa protegida, preu econòmic, encastada
A01-FEPD
A0F-000E
BG6G-1NXZ
A%AUX001

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Presa de corrent,tipus univ ersal,(2P+T),16A/250V,amb tapa
protegida,preu econòmic,per a encastar
Despeses aux iliars mà d'obra

PG6O-77NQ

0,133 h
0,150 h
1,000 u
1,500 %s /

Total arrodonit =

AM2

0,26
0,30
1,50
0,01

2,07 €

14.23
m
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació R Z 1-K
(AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del c able de poliolefines am b
baix a emissió fums, col·locat en tub
A012H000
A013H000
BG312660

IMPORT

17,30
20,00
3,21

2,30
3,00
3,21

5,30

0,08

8,59 €
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14.26
u
Presa de corrent(2P+T),16A/250V,amb tapa,preu mitjà,muntada superficialment
Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
mitjà, muntada superficialment
A01-FEPD
A0F-000E
BGW8-0ASJ
BG6G-1NXF
A%AUX001

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
P.p.accessoris per a endolls
Presa de corrent,per a muntar superficialment,(2P+T),16A/250V,amb
tapa,preu mitjà,
Despeses aux iliars mà d'obra

PG6O-77MX

0,183 h
0,150 h
1,000 u
1,000 u
1,500 %s /

17,30
20,00
0,40
1,72

3,17
3,00
0,40
1,72

6,17

0,09

Total arrodonit =

8,38 €

14.27
u
Presa de corrent industrialmural,3P+N+T,16A 380-415V,IP-44,col.locada
Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N +T , de 16 A i 380-415 V de tens ió
nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada
A01-FEPD
A0F-000E
BG6H-1BWX
A%AUX001

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Presa de corrent industrialmural,3P+N+T,16A 380-415V,IP-44
Despeses aux iliars mà d'obra

PG6N-6Q0D

0,300 h
0,300 h
1,000 u
1,500 %s /

17,30
20,00
5,45
11,19

Total arrodonit =

PG2N-EUJG
PG35-DYD5
PG12-DH7C
PG65-4843
PY05-5CIV
PY04-5T84
PG6I-78DA

Interruptor,tipus univ ersal,unipolar (1P),10AX/250V,amb tecla,preu
alt,encastat
Tub flex ible corrugat PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V,encastat
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-R, unipolar, de secc
Caix a deriv .plàstic,90x 90mm,prot.IP-40,encastada
Caix a mecanismes,p/un element,preu alt,encastada
Obertura regata paret de maó massís,mitjans manuals,tapada guix
B1+llisc.C6
Formació encast petits elem.paret de maó massís,mitjans
manuals,collat guix B1+llisc.guix C6
Marc per a mecanisme univ ersal,1elem.,preu alt,col·locat

PG6A-61UN

1,000 u

9,23

9,23

3,500 m
10,000 m

0,82
0,74

2,87
7,40

1,000 u
1,000 u
3,000 m

4,89
1,85
6,86

4,89
1,85
20,58

1,000 u

8,71

8,71

1,000 u

3,31

3,31

Total arrodonit =

58,84 €

14.29
u
Commutador,tipus modular d'1 mòdul estret,unipolar (1P),10A/250V,amb
Commutador, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 A/ 250 V, am b tec la,
preu mitjà, muntat sobre bastidor o caix a
A0F-000E
A01-FEPD
BG69-1NGQ
A%AUX001

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Commutador,tipus modular d'1 mòdul estret,unipolar
(1P),10A/250V,amb tecla,preu mitjà,per a muntar s
Despeses aux iliars mà d'obra

PG6E-76SL

0,150 h
0,133 h
1,000 u
1,500 %s /

Total arrodonit =

AM2

5,19
6,00
5,45
0,17

16,81 €

14.28
u
Interruptor 10A,encastat,obertura de regata,tub corrugat PVC
Interruptor de 10 A, encastat, amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat de PVC
de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07V-R unipolar d'1,5 mm2 de secció i
caix a de deriv ació quadrada de 90x 90 mm, col·locada encastada
PG6E-77G7

IMPORT

20,00
17,30
2,11

3,00
2,30
2,11

5,30

0,08

7,49 €
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14.30
u
Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10-300s,5Interruptor detector de mov iment, de tipus univ ersal, per a càrregues resistiv es de fins a
1000 W de potència i 230 V de tens ió d' alim entac ió, de 10 a 300 s de tem ps de
desconnex ió, sensibilitat d'activ ació de 5 a 120 lux , amb tapa, preu econòmic, encastat
A012H000
A013H000
BG731181
A%AUX001

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Interruptor detector de mov iment, de tipus univ ersal, per a càrregues
resistiv es de fins a 1000 W de
Despeses aux iliars mà d'obra

EG731181

0,170 h
0,133 h
1,000 u
1,500 %s /

20,00
17,30
41,69

3,40
2,30
41,69

5,70

0,09

Total arrodonit =

47,48 €

14.31
u
Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds amb una v ida útil de 50000 h, de
forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini espec ular am b U GR =22, efic àc ia
lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alum ini i
grau de protecció IP20, encastat
A01-FEPD
A0F-000E
BH20-2LT0
A%AUX001

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds
50000h,circular,10W,UGR=22,efic.llumin.=60lm/W,no
Despeses aux iliars mà d'obra

PH21-AZOR

0,300 h
0,300 h
1,000 u

17,30
20,00
59,00

5,19
6,00
59,00

1,500 %s /

11,19

0,17

Total arrodonit =

70,36 €

14.32
u
Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds amb una v ida útil de 25000 h, de
forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini espec ular am b U GR =22, efic àc ia
lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alum ini i
grau de protecció IP20, encastat
A01-FEPD
A0F-000E
BH20-2LU5
A%AUX001

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds
25000h,circular,14W,UGR=22,efic.llumin.=60lm/W,no
Despeses aux iliars mà d'obra

PH21-AZP6

0,300 h
0,300 h
1,000 u

17,30
20,00
43,40

5,19
6,00
43,40

1,500 %s /

11,19

0,17

Total arrodonit =

54,76 €

14.33
u
Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds amb una v ida útil de 50000 h, de
forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini espec ular am b U GR =22, efic àc ia
lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i
grau de protecció IP20, encastat
A01-FEPD
A0F-000E
BH20-2LTN
A%AUX001

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds
50000h,circular,19W,UGR=22,efic.llumin.=80lm/W,no
Despeses aux iliars mà d'obra

PH21-AZPQ

0,300 h
0,300 h
1,000 u

17,30
20,00
88,00

5,19
6,00
88,00

1,500 %s /

11,19

0,17

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

99,36 €
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14.34
u
Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
Llum d'emergència amb làmpada led, amb una v ida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aprox imat de 140 a
170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i c os de polic arbonat,
preu alt, col·locat superficial
A01-FEPD
A0F-000E
BH65-2IIT
A%AUX001

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Llum d'emergència amb làmpada led,no permanent,IP4X,classe II,140
a 170lúmens,auton< 1h,,forma recta
Despeses aux iliars mà d'obra

PH57-B3A2

0,150 h
0,150 h
1,000 u
1,500 %s /

17,30
20,00
49,86

2,60
3,00
49,86

5,60

0,08

Total arrodonit =

55,54 €

14.35
u
Llumenera decorativadownlight alumini i metacril·lat,16 leds,pot.llum 21W IP
Llumenera decorativ a tipus dow nlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds IP55, de 21 W
de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment
A01-FEPD
A0F-000E
BH11-2LSY
A%AUX001

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Llumenera decorativ a dow nlight alumini i metacril·lat,16 leds,pot.llum
21W,IP 55 ambfont d'alimentac
Despeses aux iliars mà d'obra

PH11-AZWQ

0,300 h
0,300 h
1,000 u

17,30
20,00
82,50

5,19
6,00
82,50

1,500 %s /

11,19

0,17

Total arrodonit =

93,86 €

14.36
u
Aplic circularD<= 300mm,6 Leds (13 W),cos fosa d'alumini,difusor plàstic,marc
Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 6 Leds (13 W), amb cos de fos a d' alum ini,
difusor de plàstic i marc de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65, encastat
A01-FEPD
A0F-000E
BHN1-2GT8
A%AUX001

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Aplic circularD<= 300mm,6 Leds (13 W),cos fosa d'alumini,difusor
plàstic,marc fosa d'alumini,IP-65,p
Despeses aux iliars mà d'obra

PHN1-AE1R

0,300 h
0,300 h
1,000 u

17,30
20,00
90,00

5,19
6,00
90,00

1,500 %s /

11,19

0,17

Total arrodonit =

101,36 €

14.37
u
Llumenera industrial,amb reflector
Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluores c ents de 36 W, de form a
rectangular, amb x assís polièster, muntada superficialment al sostre
A01-FEPD
A0F-000E
BHA1-0FRL
BHW5-06FT
A%AUX001

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Llumenera industrial,amb reflector simètric,2x 36W,rectangular,polièster
P.p.accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents
Despeses aux iliars mà d'obra

PHA2-3A97

0,300 h
0,300 h
1,000 u
1,000 u
1,500 %s /

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

17,30
20,00
28,77
1,32
11,19

5,19
6,00
28,77
1,32
0,17

41,45 €
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14.38
u
Modificació instal·lació bàculs exteriors
Modificació instal·lació bàculs ex teriors, inc lou abertura de ras a, replé i repos ic ió
pacv iment, per tal de deix ar els bàculs de l'ex terior, propers al bar, conectats a la línia
d'enllumenat ex terior del poliesportiu i no al bar.
P221D-DZ34
P2255-DPIQ
A01-FEPD
A0F-000E
BG2Q-1KTF
BG33-G2VR
A%AUX001

BT-PA-02

Ex cav ació de rasa per a pas d'instal·lacions,hfins a 1m,terreny
compacte(SPT 20-50),manuals,amb les
Rebliment i piconatge de rasa,ampl.fins a 0,6m,sorra,gmés de 25 i fins
a 50cm,picó v ibrant
Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Tub corbable corrugat polietilè,doble
capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.soterrada
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x 6mm2
Despeses aux iliars mà d'obra

2,400 m3

55,62

133,49

2,400 m3

37,57

90,17

0,500 h
0,500 h
10,000 m

17,30
20,00
1,10

8,65
10,00
11,00

10,000 m
1,500 %s /

2,30
18,65

23,00
0,28

Total arrodonit =

276,59 €

14.39
m
Conductor Cu nu,1x35mm2,muntat superficialment
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x 35 mm2, muntat superficialment
A01-FEPD
A0F-000E
BG3I-06W3
BGWF-0ARJ
A%AUX001

PG3B-E7E6

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Conductor coure nu,1x 35mm2
P.p.accessoris per a conductors de coure nus
Despeses aux iliars mà d'obra

0,150 h
0,100 h
1,020 m
1,000 u
1,500 %s /

17,30
20,00
1,29
0,37
4,60

Total arrodonit =

A%AUX001

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Punt de connex ió a terra,pont seccionadorplatina de coure,muntat en
caix a estanca i per muntar super
Despeses aux iliars mà d'obra

PGD4-614N

0,250 h
0,250 h
1,000 u
1,500 %s /

20,00
17,30
26,31

5,00
4,33
26,31

9,33

0,14

Total arrodonit =

35,78 €

14.41
m
Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flam a,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistènc ia a c om pres s ió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
A0F-000E
A01-FEPD
BGWC-09N4
BG2P-1KUW
A%AUX001

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
P.p.accessoris per a tubs rígids de PVC
Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N
Despeses aux iliars mà d'obra

2,60
2,00
1,32
0,37
0,07

6,36 €

14.40
u
Punt connex.terra pont seccionadorplatina de coure,muntat en caixa estanca i
Punt de connex ió a terra amb pont seccionador de platina de c oure, m untat en c aix a
estanca i col·locat superficialment
A0F-000E
A01-FEPD
BGD4-16WD

IMPORT

PG2P-6T0M

0,040 h
0,050 h
1,000 u
1,020 m
1,500 %s /

Total arrodonit =
14.42
Documentació de legalització de la instal·lació, inclou projecte, cert F.O. i
Documentació de legalització de la instal·lació,a partir del projecte elèctric que form a part
d'aquest projecte ex ecutiu, cert F.O. i inspeccions EIC

20,00
17,30
0,14
0,71
1,67

0,80
0,87
0,14
0,72
0,03

2,56 €
BT-LG

(Sense descomposició)

Total arrodonit =

AM2

500,00 €
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15.1
m
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre
Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNEEN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment
A01-FEPC
A0F-000C
BE42-0O81
BEW1-0OX4
A%AUX001

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer
galv anitzat,D=400mm,g=0,6mm
Suport estàndard per a conducte circularD=400mm
Despeses aux iliars mà d'obra

PE42-48V2

0,675 h
0,675 h
1,020 m

17,30
20,00
8,91

11,68
13,50
9,09

0,330 u
1,500 %s /

8,81
25,18

2,91
0,38

Total arrodonit =

37,56 €

15.2
u
Barret de xemeneia jet,planxa d'acer galvanitzatd=400mm,col.fixacions
Barret de x emeneia jet de planx a d'acer galv anitzat, de diàmetre 400 mm, col·loc at am b
fix acions mecàniques
A01-FEPC
A0F-000C
BE40-16NF
A%AUX001

IMPORT

PE40-60FI

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor
Barret de x emeneia planx a d'acer galv anitzat,jet,d=400mm
Despeses aux iliars mà d'obra

0,450 h
0,450 h
1,000 u
2,500 %s /

17,30
20,00
22,42
16,79

Total arrodonit =

7,79
9,00
22,42
0,42

39,63 €

15.3
u
Extractor 5000 m3/h F400/2
Ex tractor per campana 5000 m3/h F400/2 amb v ariador de v elocitat totalment conectat

EF-PA-01
(Sense descomposició)

Total arrodonit =

3.150,00 €

15.4
m
Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,munt.superf.
Conducte helicoïdal circular planx a d'acer galv anitzat, de 125 mm de diàmetre (s / U N EEN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment,per sortida de fums de les estufes de
pelets
A012G000
A013G000
BE42Q410
BEW44000

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor
Conducte helicoïdal circ.de planx a ac.galv .,D=125mm,g=0,5mm
Suport estàndard p/conducte circ.D=125mm

EE42Q412

0,180 h
0,180 h
1,020 m
1,000 u

20,00
17,30
2,63
4,27

Total arrodonit =

13,66 €

15.5
m
Safata PVC llisa,50x100mm,1 compart.,a/coberta,munt.susp/param.horitz.
Safata aïllant de PVC llisa, de 50x 100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, m untada
suspesa de paraments horitzontals
A012H000
A013H000
BG2C1080
BG2Z10D0
BGW2106D
BGY210D2
A%AUX001

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Safata PVC llisa,50x 100mm
Coberta safata PVC,ample=100mm
P.p.accessoris p/safates PVC,50x 100mm
P.p.elem.suport per/safat.aïll.PVC ample=100mm,susp/param.horitz.
Despeses aux iliars mà d'obra

1,020
1,020

KG2C1844

0,186 h
0,086 h
1,000 m
1,000 m
1,000 u
1,000 u
1,500 %s /

Total arrodonit =

AM2

3,60
3,11
2,68
4,27

20,00
17,30
7,16
4,80
0,84
5,85
5,21

3,72
1,49
7,30
4,90
0,84
5,85
0,08

24,18 €
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15.6
m
Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 355 mm de
Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galv anitzat, de 355 mm de diàm etre i
0,5 mm de gruix , amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lac ions de
v entilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fix ació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. M arc at i pos terior anc oratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fix ació de conductes. Comprov ació del seu c orrec te
funcionament. Realització de prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons doc um entac ió gràfic a de
Projecte, mesurada entre els eix os dels elements o dels punts a connectar, descom ptant
les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es m es urarà la longitud realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.
mt42con200ka
mt42con500n
mo013
mo084
%

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galv anitzat, de 355
mm de diàmetre i 0,5 mm de g
Brida de 355 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a
fix ació de conductes circulars d'a
Oficial 1ª muntador de conductes de x apa metàl·lica.
Ajudant muntador de conductes de x apa metàl·lica.
Mitjans aux iliars

ICR015

1,050 m

11,44

12,01

0,178 u

6,67

1,19

21,34
18,43
15,10

1,02
0,88
0,30

0,048 h
0,048 h
2,000 %s /

Total arrodonit =

15,40 €

15.7
u
Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 355 mm de diàmetre.
Colze 90° per a conducte circular d'acer galv anitzat, de 355 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fix ació de les pec es es pec ials prefabric ades a la x arx a de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev is tes , s egons doc um entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ecutades s egons
especificacions de Projecte.
mt42con218dm
mo013
mo084
%

Colze 90° per a conducte circular d'acer galv anitzat, de 355 mm de
diàmetre.
Oficial 1ª muntador de conductes de x apa metàl·lica.
Ajudant muntador de conductes de x apa metàl·lica.
Mitjans aux iliars

ICR016

1,000 u

28,11

28,11

0,095 h
0,095 h
2,000 %s /

21,34
18,43
31,89

2,03
1,75
0,64

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

32,53 €

Pàg.38
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Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

15.8
m
Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 100 mm de
Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galv anitzat, de 100 mm de diàm etre i
0,5 mm de gruix , subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lac ions de v entilac ió i
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fix ació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. M arc at i pos terior anc oratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fix ació de conductes. Comprov ació del seu c orrec te
funcionament. Realització de prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons doc um entac ió gràfic a de
Projecte, mesurada entre els eix os dels elements o dels punts a connectar, descom ptant
les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es m es urarà la longitud realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.
mt42con200aa
mt42con500b
mo013
mo084
%

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galv anitzat, de 100
mm de diàmetre i 0,5 mm de g
Brida de 100 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a
fix ació de conductes circulars d'a
Oficial 1ª muntador de conductes de x apa metàl·lica.
Ajudant muntador de conductes de x apa metàl·lica.
Mitjans aux iliars

ICR015b

1,050 m

3,04

3,19

0,050 u

3,71

0,19

21,34
18,43
5,25

1,00
0,87
0,11

0,047 h
0,047 h
2,000 %s /

Total arrodonit =

5,36 €

15.9
m
Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm de
Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galv anitzat, de 125 mm de diàm etre i
0,5 mm de gruix , subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lac ions de v entilac ió i
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fix ació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. M arc at i pos terior anc oratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fix ació de conductes. Comprov ació del seu c orrec te
funcionament. Realització de prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons doc um entac ió gràfic a de
Projecte, mesurada entre els eix os dels elements o dels punts a connectar, descom ptant
les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es m es urarà la longitud realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.
mt42con200ba
mt42con500c
mo013
mo084
%

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galv anitzat, de 125
mm de diàmetre i 0,5 mm de g
Brida de 125 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a
fix ació de conductes circulars d'a
Oficial 1ª muntador de conductes de x apa metàl·lica.
Ajudant muntador de conductes de x apa metàl·lica.
Mitjans aux iliars

ICR015c

1,050 m

3,80

3,99

0,063 u

3,80

0,24

21,34
18,43
6,10

1,00
0,87
0,12

0,047 h
0,047 h
2,000 %s /

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

6,22 €

Pàg.39
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Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

15.10
m²
Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid
Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d' alta
densitat de llana de v idre segons UNE-EN 14303, rev estit per les s ev es dues c ares ,
l'ex terior amb un complex d'alumini v ist + malla de fibra de v idre + kraft i l' interior am b
un v el de v idre, de 25 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,75 m ²K/ W, c onduc tiv itat
tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, deriv acions, embocadures , s uports m etàl·lic s
galv anitzats, elements de fix ació, segellat de trams i unions am b c inta autoadhes iv a
d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. M arc at i pos terior anc oratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fix ac ió de c onduc tes . Segellat de les unions .
Comprov ació del seu correcte funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentac ió gràfic a de
Projecte, calculada com a producte del perímetre ex terior per la longitud del tram ,
mesurada entre els eix os dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la s uperfíc ie realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.
mt42con030a
mt42con020
mt42con025
mt42w w w 011
mo012
mo083
%

Panell rígid d'alta densitat de llana de v idre segons UNE-EN 14303,
rev estit per les sev es dues care
Cinta autoadhesiv a d'alumini, de 50 micres d'espessor i 65 mm
d'amplada, a base de resines acrílique
Suport metàl·lic d'acer galv anitzat per a subjecció al forjat de conducte
rectangular de llana miner
Repercussió, per m², de material aux iliar per a fix ació i confecció de
canalitzacions d'aire en inst
Oficial 1ª muntador de conductes de fibres minerals.
Ajudant muntador de conductes de fibres minerals.
Mitjans aux iliars

ICR021

1,150 m²

12,78

14,70

1,500 m

0,18

0,27

0,500 u

4,06

2,03

0,100 u

12,67

1,27

0,331 h
0,331 h
2,000 %s /

21,34
18,43
31,43

7,06
6,10
0,63

Total arrodonit =

32,06 €

15.11
u
Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL,
Reix eta d'impulsió, d'alumini ex trudit, pintat en color a esc ollir de la c arta R AL, am b
lamel·les horitzontals regulables indiv idualment, de 425x 225 mm, amb part pos terior de
x apa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les v erticals regulables
indiv idualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en opos ic ió,
accionables des de la part frontal, fix ació m itjanç ant c argols v is tos (am b m arc de
muntatge de x apa d'acer galv anitzat), muntada en conducte rec tangular no m etàl·lic .
Inclús accessoris de muntatge i elements de fix ació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fix ació de la reix eta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev is tes , s egons doc um entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ecutades s egons
especificacions de Projecte.
mt42trx 010ifs
mo005
mo104
%

Reix eta d'impulsió, d'alumini ex trudit, pintat en color a escollir de la
carta RAL, amb lamel·les ho
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant instal·lador de climatització.
Mitjans aux iliars

ICR030

1,000 u
0,232 h
0,232 h
2,000 %s /

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

92,41

92,41

21,34
18,41
101,63

4,95
4,27
2,03

103,66 €

Pàg.40
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Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

15.12
u
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL,
Reix eta de retorn, d'alumini ex trudit, pintat en color a es c ollir de la c arta R AL, am b
lamel·les horitzontals regulables indiv idualment, de 425x 225 m m , fix ac ió m itjanç ant
cargols v istos (amb marc de muntatge de x apa d'acer galv anitzat), muntada en conduc te
rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fix ació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fix ació de la reix eta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev is tes , s egons doc um entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ecutades s egons
especificacions de Projecte.
mt42trx 010cfs
mo005
mo104
%

Reix eta de retorn, d'alumini ex trudit, pintat en color a escollir de la
carta RAL, amb lamel·les hor
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant instal·lador de climatització.
Mitjans aux iliars

ICR050

1,000 u

49,58

49,58

0,232 h
0,232 h
2,000 %s /

21,34
18,41
58,80

4,95
4,27
1,18

Total arrodonit =

59,98 €

15.13
u
Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de
Reix eta d'intempèrie per a instal·lacions de v entilació, marc frontal i lam el·les de x apa
perfilada d'acer galv anitzat, de 400x 495 mm, tela metàl·lica d'acer galv anitzat amb m alla
de 20x 20 mm, amb marc de muntatge de x apa d'acer galv anitzat. Inclús acces s oris de
muntatge i elements de fix ació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fix ació del marc en el tancament. Fix ació de la reix eta en
el marc. Connex ió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev is tes , s egons doc um entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ecutades s egons
especificacions de Projecte.
mt42trx 370bj1
mo005
mo104
%

Reix eta d'intempèrie per a instal·lacions de v entilació, marc frontal i
lamel·les de x apa perfilada
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant instal·lador de climatització.
Mitjans aux iliars

ICR070

1,000 u

204,47

204,47

0,256 h
0,256 h
2,000 %s /

21,34
18,41
214,64

5,46
4,71
4,29

Total arrodonit =

218,93 €

15.14
u
Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de
Reix eta d'intempèrie per a instal·lacions de v entilació, marc frontal i lam el·les de x apa
perfilada d'acer galv anitzat, de 400x 495 mm, tela metàl·lica d'acer galv anitzat amb m alla
de 20x 20 mm, amb marc de muntatge de x apa d'acer galv anitzat. Inclús acces s oris de
muntatge i elements de fix ació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fix ació del marc en el tancament. Fix ació de la reix eta en
el marc. Connex ió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev is tes , s egons doc um entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ecutades s egons
especificacions de Projecte.
mt42trx 370bj1
mo005
mo104
%

Reix eta d'intempèrie per a instal·lacions de v entilació, marc frontal i
lamel·les de x apa perfilada
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant instal·lador de climatització.
Mitjans aux iliars

ICR070b

1,000 u

204,47

204,47

0,256 h
0,256 h
2,000 %s /

21,34
18,41
214,64

5,46
4,71
4,29

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

218,93 €

Pàg.41
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Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

15.15
u
Subministrament i instal·lació en sostre de recuperador de calor aire-aire, cabal
Subministrament i instal·lació en sostre de recuperador de calor aire-aire, c abal d' aire
nominal 2460 m³/h, dimensions 590x 2150x 1460 mm, pes 290 kg, pressió estàtica d' aire
nominal 430 Pa, pressió sonora a 1 m 61 dBA, potènc ia elèc tric a nom inal 1820 W,
alimentació trifàsica a 400 V, eficiència de recuperació calorífica en condicions hum ides
85,8%, potència calorífica recuperada 19,09 kW (temperatura de l'aire ex terior -7°C am b
humitat relativ a del 80% i temperatura ambiente 20°C amb hum itat relativ a del 55%),
eficiència de recuperació calorífica en condicions seques 76,6% (tem peratura de l' aire
ex terior 5°C amb humitat relativ a del 80% i tem peratura am biente 25°C ), am b
bescanv iador de plaques d'alumini de flux creuat, v entiladors am b m otor de tipus EC
d'alta eficiència, by pass amb serv omotor per a canv i de mode d'operació de recuperac ió
a free-cooling, estructura desmuntable de doble panell amb aïllament de llana m ineral de
25 mm d'espessor, panells ex teriors d'acer prepintat i panells interiors d'acer galv anitz at,
filtres d'aire classe F7+F8 en l'entrada d'aire ex terior, filtre d'aire classe M 5 en el retorn
d'aire de l'interior, pressòstats diferencials per als filtres, accés als v entiladors i als filtres
d'aire a trav és dels panells d'inspecció, possibilitat d'accés lateral als filtres , c ontrol
electrònic per a la regulació de la v entilació i de la temperatura, per a la s uperv is ió de
l'estat dels filtres d'aire, programació setmanal i gestió de les funcions de desgebram ent i
antiglaç per a la secció opcional amb bateria d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fix ació. Connex ionat i comprov ac ió del s eu c orrec te
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev is tes , s egons doc um entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ecutades s egons
especificacions de Projecte.
mt42lmf010es
mo005
mo104
%

Recuperador de calor aire-aire, cabal d'aire nominal 2460 m³/h,
dimensions 590x 2150x 1460 mm, pes 290
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant instal·lador de climatització.
Mitjans aux iliars

ICR110

1,000 u

8.382,31

8.382,31

1,608 h
1,608 h
2,000 %s /

21,34
18,41
8.446,22

34,31
29,60
168,92

Total arrodonit =

8.615,14 €

15.16
m
Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense
Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flex ible de c oure s ens e s oldadura,
formada per un tub per líquid de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllam ent de 9
mm d'espessor i un tub per gas de 5/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllam ent de
10 mm d'espessor, tenint el coure un contingut d' oli res idual inferior 4 m g/ m i s ent
l'aïllament de camisa aïllant flex ible d'escuma elastomèrica amb rev estiment s uperfic ial
de pel·lícula de polietilè, per una temperatura de treball entre -45 i 100°C, s ubm inis trada
en rotllo, per a connex ió entre les unitats interior i ex terior.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels ex trems. Muntatge i fix ac ió
de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la sev a càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons doc um entac ió gràfic a de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es m es urarà la longitud realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.
mt42lin020h
mo005
mo104
%

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flex ible de coure sense
soldadura, formada per un tu
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant instal·lador de climatització.
Mitjans aux iliars

ICN015

1,000 m

11,21

11,21

0,189 h
0,189 h
2,000 %s /

21,34
18,41
18,72

4,03
3,48
0,37

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

19,09 €
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Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

15.17
u
Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor, gamma Sky
Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x 1, bomba de calor, gam m a Sk y Air,
sèrie Alpha, model ZCAG100B "DAIKIN", potència frigorífica nominal 9,5 kW (temperatura
de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C , tem peratura
de bulb sec en l'ex terior 35°C), potència calorífica nominal 10,8 kW (temperatura de bulb
sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'ex terior 7°C , tem peratura de bulb
humit en l'ex terior 6°C), diàmetre de connex ió de la canonada de líquid 3/8", diàmetre de
connex ió de la canonada de gas 5/8", alimentació monofàsica (230V/50Hz), SEER 7, 14
(classe A++), SCOP 4,53 (classe A+), consum d'energia anual estacional en refrigerac ió
466 kWh, consum d'energia anual estacional en calefacció 2413 k Wh, form at per una
unitat interior de casset Round Flow (de flux circular) FCAG100B, amb v entilador de 3
v elocitats, cabal d'aire en refrigeració a v elocitat alta/mitja/baix a 22,8/17,6/12, 4 m ³/ m in,
cabal d'aire en calefacció a v elocitat alta/mitja/baix a 22,8/17,6/12,4 m³/min, dim ens ions
246x 840x 840 mm, adaptable a altura de fals sostre reduïda, pes 24 kg, pres s ió s onora
en refrigeració a v elocitat alta/mitja/baix a 37/33/29 dBA, pressió sonora en c alefac c ió a
v elocitat alta/mitja/baix a 37/33/29 dBA, potència sonora 54 dBA, amb panell decoratiu de
color blanc BYCQ140E, dimensions 50x 950x 950 mm, orientac ió v ertic al autom àtic a
(distribució radial uniforme de l'aire en 360°), seny al de neteja de filtre, filtre d' aire de
succió, i bomba de drenatge, joc de controlador remot sens e fil form at per rec eptor i
comandament per infraroigs BRC7FA532F, amb funció engegada/parada, canv i de m ode
de funcionament, ajust de la temperatura de c ons igna, s elec c ió de la v eloc itat del
v entilador, v isualització de seny al en el receptor, reinic ialitz ac ió de filtre brut en el
comandament i canv i d'orientació de les lamel·les, i una unitat ex terior R Z AG100N V1,
cabal d'aire en refrigeració 67 m³/min, c abal d' aire en c alefac c ió 82 m ³/ m in, gas
refrigerant R-32, compressor sw ing, dimensions 870x 1100x 460 mm, pes 85 kg, pres s ió
sonora en refrigeració 47 dBA, pressió sonora en calefacció 50 dBA, potència s onora 66
dBA, longitud màx ima de canonada 85 m, diferència màx im a d' altura entre la unitat
ex terior i la unitat interior 30 m. Inclús elements antiv ibratoris i s uports de paret per a
recolzament de la unitat ex terior i elements per a suspensió del s os tre per a la unitat
interior.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fix ació de la unitat interior. C ol·loc ac ió i
fix ació de la unitat ex terior. Connex ió a les línies frigorífiques . C onnex ió a la x arx a
elèctrica. Connex ió a la x arx a de desguàs. Posada en marx a.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev is tes , s egons doc um entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ecutades s egons
especificacions de Projecte.
Criteri de v aloració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el c ablejat elèc tric
d'alimentació.
mt42dai030
mt42w w w 085
mt42w w w 090
mo005
mo104
%

Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x 1, bomba de calor,
gamma Sky Air, sèrie Alpha, m
Kit de suports de paret, format per joc d'esquadres de 50x 45 cm i
quatre amortidors de cautx ú, amb e
Kit de suports per a suspensió del sostre, format per quatre v aretes
roscades d'acer galv anitzat, am
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
Ajudant instal·lador de climatització.
Mitjans aux iliars

ICN030

1,000 u

3.944,13

3.944,13

1,000 u

18,01

18,01

1,000 u

20,96

20,96

21,34
18,41
4.058,07

40,25
34,72
81,16

1,886 h
1,886 h
2,000 %s /

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

4.139,23 €

Pàg.43

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 15

: VENTILACIÓ, CLIMATITZACIÓ I EXTRACCIÓ DE FUMS

Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

15.18
u
Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal extraplà, velocitat 2350
Ex tractor per a bany format per v entilador helicoïdal ex traplà, v eloc itat 2350 r. p. m . ,
potència màx ima de 9 W, cabal de descàrrega lliure 80 m³/h, niv ell de pressió sonora de
33 dBA, de dimensions 121x 94x 121 mm, diàmetre de sortida 94 mm, color blanc, m otor
per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. Inclús accessoris i elements
de fix ació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fix ació. Connex ionat i comprov ac ió del s eu c orrec te
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev is tes , s egons doc um entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ecutades s egons
especificacions de Projecte.
mt42ebs070a
mo003
mo102
%

Ventilador helicoïdal ex traplà, v elocitat 2350 r.p.m., potència màx ima
de 9 W, cabal de descàrrega l
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Mitjans aux iliars

ICR014

1,000 u

33,08

33,08

0,189 h
0,189 h
2,000 %s /

21,34
18,41
40,59

4,03
3,48
0,81

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

41,40 €

Pàg.44

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 16

: GAS

Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

16.1
u
Bateria per a 4 ampolles (2 de servei i 2 de reserva, model I-350 "REPSOL", de 35
Bateria per a 4 ampolles (2 de serv ei i 2 de reserv a, model I-350 "REPSOL", de 35 k g
de capacitat unitària de gasos liquats del petroli (GLP), amb lires , v àlv ules antiretorn,
col·lector, inv ersor automàtic, limitador de pressió i v àlv ula portam anòm etre. Inc lús
accessoris de connex ió i elements de fix ació.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connex ionat i comprov ació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev is tes , s egons doc um entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ecutades s egons
especificacions de Projecte.
Criteri de v aloració econòmica: El preu no inclou les ampolles de gas liquats del petroli
(GLP).
mt43bbg030a
mt43bbg040
mt43bbg010a
mt43bbg020
mt43bbg050
mt43bbg080
mo010
mo109
%

Lira de 420 mm de longitud, per a gasos liquats del petroli (GLP),
segons UNE 60712-3.
Vàlv ula antiretorn de rosca mètrica femella-mascle de 20 mm de
diàmetre i 150 mm de longitud, amb ju
Col·lector metàl·lic, per a 4 ampolles de gasos liquats del petroli (GLP)
(2 de serv ei i 2 de reserv
Inv ersor automàtic, de 10 kg/h de cabal nominal, 1,5 bar de pressió
de sortida en serv ei i 0,8 bar d
Limitador de pressió, de 10 kg/h de cabal nominal i 1,75 bar de
pressió de sortida.
Vàlv ula portamanòmetre de rosca cilíndrica GAS femella-mascle de
1/4" de diàmetre, PN=25 bar, amb ta
Oficial 1ª instal·lador de gas.
Ajudant instal·lador de gas.
Mitjans aux iliars

IGD100

4,000 u

6,53

26,12

4,000 u

2,46

9,84

1,000 u

56,22

56,22

1,000 u

61,61

61,61

1,000 u

26,66

26,66

1,000 u

18,47

18,47

20,00
17,30
294,18

51,08
44,18
5,88

2,554 h
2,554 h
2,000 %s /

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

300,06 €

Pàg.45

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 16

: GAS

Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

16.2
m
Canonada amb beina metàl·lica, per a baixant individual de gas, col·locada
Canonada amb beina m etàl·lic a, per a baix ant indiv idual de gas , c ol·loc ada
superficialment i fix ada al parament, formada per tub de c oure es tirat en fred s ens e
soldadura, diàmetre D=10/12 mm i 1 mm d'espes s or, ac abada am b dos pas s ades
d'esmalt sintètic d'almeny s 40 microns de gruix cadascuna. Inclús material aux iliar para
muntatge i subjecció a l'obra, pasta de reblert, accessoris i peces espec ials c ol·loc ats
mitjançant soldadura forta per capil·laritat.
Inclou: Replanteig i traçat. Raspat i neteja. Col·locació de la beina. Col·loc ac ió de tubs .
Muntatge, connex ionat i comprov ació del seu correcte func ionam ent. R ealitz ac ió de
prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons doc um entac ió gràfic a de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es m es urarà la longitud realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.
mt43tco010ad
mt27ess010d
mt43w w w 020a
mt27tec020
mo010
mo109
mo038
%

Tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=10/12 mm i
1 mm d'espessor, segons UNE-EN 1
Esmalt sintètic, color a escollir de la carta RAL, per aplicar sobre
superfícies metàl·liques, aspec
Tub metàl·lic de 25 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix , inclús
abraçadores, elements de subjecció i ac
Pasta hidròfuga.
Oficial 1ª instal·lador de gas.
Ajudant instal·lador de gas.
Oficial 1ª pintor.
Mitjans aux iliars

IGM015

1,000 m

1,97

1,97

0,010 kg

7,60

0,08

1,000 m

1,69

1,69

0,64
20,00
17,30
20,00
17,19

0,03
6,96
6,02
0,44
0,34

0,040 kg
0,348 h
0,348 h
0,022 h
2,000 %s /

Total arrodonit =

17,53 €

16.3
m
Subministrament i instal·lació en superfície de canonada per instal·lació interior
Subministrament i instal·lació en superfície de canonada per instal·lació interior de gas ,
formada per tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=10/12 m m i 1 m m
d'espessor. Inclús material aux iliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i pec es
especials col·locats mitjançant soldadura forta per capil·laritat.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades . C ol·loc ac ió de tubs . M untatge,
connex ionat i comprov ació del seu correcte funcionament. R ealitz ac ió de prov es de
serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons doc um entac ió gràfic a de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es m es urarà la longitud realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.
mt43tco400a
mt43tco010ad
mo010
mo109
%

Material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades
de coure estirat en fred sens
Tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=10/12 mm i
1 mm d'espessor, segons UNE-EN 1
Oficial 1ª instal·lador de gas.
Ajudant instal·lador de gas.
Mitjans aux iliars

IGI005

1,000 u

0,08

0,08

1,000 m

1,97

1,97

20,00
17,30
7,20

2,76
2,39
0,14

0,138 h
0,138 h
2,000 %s /

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

7,34 €

Pàg.46

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 16

: GAS

Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

16.4
u
Regulador de pressió, de 4 kg/h de cabal nominal, de 0,2 a 4 bar de pressió
Regulador de pressió, de 4 kg/h de cabal nominal, de 0,2 a 4 bar de pressió d' entrada i
37 mbar de pressió de sortida.
Inclou: Muntatge, connex ionat i comprov ació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev is tes , s egons doc um entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ecutades s egons
especificacions de Projecte.
mt43acr010a
mo010
mo109
%

Regulador de pressió, de 4 kg/h de cabal nominal, de 0,2 a 4 bar de
pressió d'entrada i 37 mbar de p
Oficial 1ª instal·lador de gas.
Ajudant instal·lador de gas.
Mitjans aux iliars

IGW005

1,000 u

11,63

11,63

0,262 h
0,262 h
2,000 %s /

20,00
17,30
21,40

5,24
4,53
0,43

Total arrodonit =

21,83 €

16.5
u
Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota i bloqueig, amb rosca cilíndrica GAS
Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota i bloqueig, amb rosca cilíndric a GAS m as c lemascle de 1/2" de diàmetre, PN=5 bar, acabat cromat.
Inclou: Muntatge, connex ionat i comprov ació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev is tes , s egons doc um entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ecutades s egons
especificacions de Projecte.
mt43acv 020a
mo010
mo109
%

Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota i bloqueig, amb rosca
cilíndrica GAS mascle-mascle de 1/2"
Oficial 1ª instal·lador de gas.
Ajudant instal·lador de gas.
Mitjans aux iliars

IGW020

1,000 u
0,105 h
0,105 h
2,000 %s /

5,51

5,51

20,00
17,30
9,43

2,10
1,82
0,19

Total arrodonit =

9,62 €

16.6
u
Indicador òptic d'ús d'ampolles de servei o de reserva, de rosca mètrica mascleIndicador òptic d'ús d'ampolles de serv ei o de reserv a, de rosca mètrica mascle-m as c le
de 20 mm de diàmetre i 150 mm de longitud.
Inclou: Muntatge, connex ionat i comprov ació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev is tes , s egons doc um entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ecutades s egons
especificacions de Projecte.
mt43bbg070
mo010
mo109
%

Indicador òptic d'ús d'ampolles de serv ei o de reserv a, de rosca
mètrica mascle-mascle de 20 mm de d
Oficial 1ª instal·lador de gas.
Ajudant instal·lador de gas.
Mitjans aux iliars

IGW040

1,000 u

26,64

26,64

0,105 h
0,105 h
2,000 %s /

20,00
17,30
30,56

2,10
1,82
0,61

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

31,17 €

Pàg.47

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 16

: GAS

Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

16.7
u
Caseta de xapa d'acer galvanitzat per a emmagatzematge de bateria de 4 ampolles
Caseta de x apa d'acer galv anitzat per a emmagatzematge de bateria de 4 am polles (2
de serv ei i 2 de reserv a), model I-350 "REPSOL", de 35 k g de c apac itat unitària de
gasos liquats del petroli (GLP).
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caseta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev is tes , s egons doc um entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ecutades s egons
especificacions de Projecte.
mt43bbg060a
mo010
mo109
%

Caseta de x apa d'acer galv anitzat, de 1800x 500x 1600 mm, amb
porta i reix etes de v entilació, per a em
Oficial 1ª instal·lador de gas.
Ajudant instal·lador de gas.
Mitjans aux iliars

IGW100

1,000 u

644,85

644,85

1,049 h
1,049 h
2,000 %s /

20,00
17,30
683,98

20,98
18,15
13,68

Total arrodonit =

697,66 €

16.8
u
Vàlvula interrupció,roscada,amb detector de flux
Vàlv ula de seguretat de funcionament per interrupció, amb detec tor de flux , m untada
entre tubs
A01-FEPH
A0F-000R
BK29-0SRC
A%AUX001

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador
Vàlv ula interrupció per a roscar,DN=1",0,2 a 0,5bar
Despeses aux iliars mà d'obra

PK2C-DQ3R

0,750 h
0,750 h
1,000 u
1,500 %s /

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

17,30
20,00
205,81
27,98

12,98
15,00
205,81
0,42

234,21 €

Pàg.48

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 17

: CONTRAINCENDIS

Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

17.1
u
Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió
Ex tintor portàtil de pols químic ABC poliv alent antibras a, am b pres s ió inc orporada,
d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent ex tintor, amb manòmetre i m ànega am b filtre
difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fix ació del suport. Col·locació de l'ex tintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev is tes , s egons doc um entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·loc ades s egons
especificacions de Projecte.
mt41ix i010a
mo113
%

IOX010

Ex tintor portàtil de pols químic ABC poliv alent antibrasa, amb pressió
incorporada, d'eficàcia 21A-1
Peó ordinari construcció.
Mitjans aux iliars

1,000 u

44,17

44,17

0,105 h
2,000 %s /

16,00
45,85

1,68
0,92

Total arrodonit =

46,77 €

17.2
u
Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent extintor,
Ex tintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent ex tintor, am b
mànega i trompa difusora. Inclús suport i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fix ació del suport. Col·locació de l'ex tintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev is tes , s egons doc um entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·loc ades s egons
especificacions de Projecte.
mt41ix o010b
mo113
%

Ex tintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg
d'agent ex tintor, amb mànega i trom
Peó ordinari construcció.
Mitjans aux iliars

IMPORT

IOX010b

1,000 u

82,84

82,84

0,126 h
2,000 %s /

16,00
84,86

2,02
1,70

Total arrodonit =
17.3
PA
Sistema de extinción de campana extractrora
Sistema de ex ticnión de campana ex tractrora formado por.

86,56 €
CPI-PA-01

-Recipiente cilíndrico fabricado bajo normativ a CE para una presión de trabajo de 11 a 15
bar. Cargado con solución acuosa y espumogena a base de aditiv o Boldfoam T X-10,
presurizado con Nitrógeno seco. Eficacia 27A 233B.
-Válv ula de accionamiento por palanca, con precinto de seguridad y control.
-Abrazadera reforzada de doble sujeción.
-Latiguillo flex ible para conex ión entre la tubería del c irc uito princ ipal y la v álv ula
antirretorno.
-Válv ula antirretorno.
-Tubería de inox Ø15mm (press-fitting), 15x 0,6 UNE-EN 10312 14307/304L. -Rociador
Sprinkler, de Globe Europa tipo horizontal con ampolla accionadora con disparo a 93ºC .
Diámetro de rosca de 21 mm. Estos elementos v an ubic ados en todo el largo de la
campana, protegiendo todos los elementos de cocción con descarga sectorizada.
(Sense descomposició)

Total arrodonit =

AM2

1.535,92 €

Pàg.49

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 17

: CONTRAINCENDIS

Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

17.4
u
Placa de senyalització d'equips contra incendis, de poliestirè fotoluminiscent, de
Placa de seny alització d'equips contra incendis, de poliestirè fotoluminiscent, de 420x 420
mm. Inclús elements de fix ació.
mt41sny 020h
mo113
%

Placa de seny alització d'equips contra incendis, de poliestirè
fotoluminiscent, de 420x 420 mm, segon
Peó ordinari construcció.
Mitjans aux iliars

IOS010

1,000 u
0,240 h
2,000 %s /

7,22

7,22

16,00
11,06

3,84
0,22

Total arrodonit =

11,28 €

17.5
u
Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb
Placa de seny alització de mitjans d'ev acuació, de PVC fotoluminiscent, am b c ategoria
de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x 224 m m . Inc lús elem ents de
fix ació.
Inclou: Replanteig. Fix ació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev is tes , s egons doc um entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ecutades s egons
especificacions de Projecte.
mt41sny 020da
mo113
%

Placa de seny alització de mitjans d'ev acuació, de PVC
fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminisc
Peó ordinari construcció.
Mitjans aux iliars

IOS020

1,000 u
0,314 h
2,000 %s /

Total arrodonit =

AM2

IMPORT

9,42

9,42

16,00
14,44

5,02
0,29

14,73 €

Pàg.50

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 18

: EQUIPAMENT

Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

18.1
PA
Neteja industrial cuina i dependencies
Neteja industrial de la cuina i les sev es dependències, inclou també la del equipament

IMPORT
18.01

(Sense descomposició)

Total arrodonit =

450,00 €

18.2
u
Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniques
Dosificador de sabó v ertical, de dimensions 118x 206x 68 mm, capacitat d'1,1 kg, d' ac er
inox idable amb acabat satinat en superfícies ex posades, antiv andàlic i am b v is or de
niv ell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fix acions mecàniques
A0127000
BJ42U010
A%AUX001

KJ42U010

Oficial 1a col·locador
Dosif.v ert.,118x 206x 68mm,capac.1,1Kg,acer inox .
Despeses aux iliars mà d'obra

0,250 h
1,000 u
1,500 %s /

20,00
60,36
5,00

Total arrodonit =

65,44 €

18.3
u
Disp.paper rotlle tipus metxa p/eixugamans,310xD=255,col.fix.mecàniques
Dispensador de paper en rotlle tipus metx a per a eix ugamans, de 310 mm d'alçària i 255
mm de diàmetre, col·locat amb fix acions mecàniques
A0127000
BJ43U010
A%AUX001

KJ43U010

Oficial 1a col·locador
Dispens.paper rotlle tipus Metx a p/eix ugamans,310x D=255mm
Despeses aux iliars mà d'obra

0,350 h
1,000 u
1,500 %s /

20,00
29,82
7,00

Total arrodonit =

KJ4ZU015

Oficial 1a col·locador
Porta-rotlles acer inox idable,68x 131x 150mm
Despeses aux iliars mà d'obra

0,250 h
1,000 u
1,500 %s /

20,00
12,72
5,00

Total arrodonit =

KJ46U003

Oficial 1a col·locador
Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de
Despeses aux iliars mà d'obra

1,000 h
1,000 u
1,500 %s /

20,00
244,53
20,00

Total arrodonit =

Oficial 1a v idrier
Massilla segell.,poliuretà polimer.ràp. monocomp.
Mirall lluna incolora,g=3mm
Despeses aux iliars mà d'obra

20,00
244,53
0,30

264,83 €

18.6
m2
Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta
Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix , col·locat adherit sobre tauler de fusta
A012E000
B7J5009A
BC1K1300
A%AUX001

5,00
12,72
0,08

17,80 €

18.5
u
Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de
Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de
tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fix acions mecàniques
A0127000
BJ46U003
A%AUX001

7,00
29,82
0,11

36,93 €

18.4
u
Porta-rotlles acer inoxidable,68x131x150mm,col.fix.mecàniques
Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inox idable amb tapa, de dimens ions 68x 131x 150
mm, col·locat amb fix acions mecàniques
A0127000
BJ4ZU015
A%AUX001

5,00
60,36
0,08

EC1K1301

1,050

1,000 h
0,100 dm3
1,000 m2
2,500 %s /

Total arrodonit =
18.7
PA
Reparació baix armari frigorífic
Reparació baix armari frigorífic, arranjament i col.locacció otor i po

20,00
11,59
24,68
20,00

20,00
1,22
24,68
0,50

46,40 €
EL-PA-01

(Sense descomposició)

AM2
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Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 18

: EQUIPAMENT

Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

Total arrodonit =
18.8
PA
Reparació potes del mobiliari de la cuina
Reparació i si cal substitució potes dels mobles d'acer inox idable de la cuina

PREU

IMPORT

200,00 €
EL-PA-04

(Sense descomposició)

Total arrodonit =
18.9
u
Rentavixelles industrial trifàssic
Rentav ix elles industrial trifàssic amb presa d'aigua freda i calenta totalm ent ins tal·lat.
inclou preses i maneguets

350,00 €
EL-PA-02

(Sense descomposició)

Total arrodonit =
18.10
u
Contenidor brossa amb potes
Contenidor brossa amb potes

1.992,00 €
EL-PA-3

(Sense descomposició)

Total arrodonit =
18.11
u
Bomba de condensats per cambra frigorífica
Subministrament i colocació de bomba de condensats per cambra frigorífic a, inc lou tub
per connex ió a sanejament

97,09 €
EL-PA-P4

(Sense descomposició)

Total arrodonit =

AM2

250,00 €
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Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 19

: VARIS

Quadre de Preus Descomposats
NUM

UD

RESUM

COEF.

QUANTITAT

PREU

19.1
PA
Partida per imprevistos
Partida per imprev istos a justificar la sev a ex ecució

IMPORT
19.02

(Sense descomposició)

Total arrodonit =

1.500,00 €

19.2
m²
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsev ol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta ex ecució de les instal.lacions en planta baix a,
Inclús material aux iliar per a la correcta ex ecució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en param ents , fals os
sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·loc ac ió de pas s am urs .
Col·locació i rebut de caix es per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons doc um entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la s uperfíc ie realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.
mt09py e010b
mt08aaa010a
mt09mif010ia
mq05per010
mo020
mo113
%

Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1.
Aigua.
Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb
additiu hidròfug, categoria M-5 (
Perforadora amb corona diamantada i suport, per v ia humida.
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Mitjans aux iliars

HYA010

0,015 m³
0,006 m³
0,019 t

81,54
1,54
39,34

1,22
0,01
0,75

0,005 h
0,016 h
0,039 h
4,000 %s /

25,51
20,00
16,00
3,05

0,13
0,32
0,62
0,12

Total arrodonit =
19.3
PA
Despeses de seguretat i salut
Partida tancada d'abonament íntegre per les despeses de seguretat i salut.
R00001

Despeses de seguretat i saluy

19.01
1,000 u

2.182,00

Total arrodonit =

AM2

3,17 €

2.182,00

2.182,00 €
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1 BAIXA TENSIÓ.
1.1 ANTECEDENTS I OBJECTE.
La present separata descriu les condicions tècniques i de seguretat per la realització de la
modificació instal·lació receptora en baixa tensió d’un edifici destinat a bar-restaurant

1.2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE.
El local, es troba classificat com a instal·lació de pública concurrència i es troba inclòs dins del
grup i segons la ITC-BT-4 i acomplirà les condicions que per a elles s’estableixen.
Donat el mal estat general de la instal·lació es realitzarà una instal·lació nova, aprofitant -se tan
sols els tubs empotrats de les baixades a mecanismes.

1.3 CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL.LACIÓ.
La instal·lació s’alimentarà de la xarxa de la companyia elèctrica de ENDESA en baixa tensió amb
subministrament trifàsic de 400/230 i 50 Hz. La potència màxima admissible serà de 43,6 Kw.

La distribució de l’energia es farà mitjançant un quadre general ubicat segons planimetria des
d’on es protegiran i s’alimentaran els diferents circuits.

Els consums a alimentar seran de tres tipus:


Enllumenat: es dividiran en dependències i, a l’hora, en enllumenat normal i d’emergència.



Endolls: es preveu la instal·lació d’endolls del tipus Shuco 2P+T.



Maquines.
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1.4 INSTAL·LACIÓ D’ENLLAÇ.
Ja existeix, per una potència contractada de 22 KW, en cas de ser necessària una ampliació de
potència, de moment no prevista, el requeriment habitual dels operadors es que la CGP i el
comptador estigui en façana de la parcel.la.
Es fa aquesta previsió en projecte per si més endavant fa falta fer -ho, però no s’ha inclòs en el
pressupost.
Els elements que la conformarien serien:

1.4.1 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ .
Dins un armari d’obra situat a la tanca dels terrenys de la institució es trobarà emplaçada la caixa
general de protecció i mesura que serà del tipus establert per l´empresa subministradora en les
seves normes particulars. Serà precintable i les seves característiques constructives respondran
a les assenyalades per la norma UNE 60.439-1 i 60.439-3 i tindrà un grau de protecció IP 43 i IK
08. En el seu interior es s’instal·laran tallacircuits fusibles en els conductors de fa se amb poder
de tall igual o superior al corrent de curtcircuit possible en el put de la seva instal·lació. Disposarà,
a més d’un born de connexió per al conductor neutre i un altre per la posada a terra de la caixa.

1.4.2 EQUIP DE MESURA .
El conjunt de mesura es disposarà dins la mateixa caixa, els diferents elements que constitueixen
cadascuna de les unitats quedaran ubicats en l’interior d’envoltants de doble aïllament,
precintables, completament protegits de tota manipulació i disposats de forma que puguin ser
llegides les seves indicacions amb facilitat. Es col·locaran sobre materials incombustibles. Les
característiques elèctriques seran les següents:

Tipus:

TMF-1

Tallacircuits de seguretat

100 A (gG).

Bases:

BUC 00

Tensió nominal:

440 V.

Cablatge:

16 mm 2 Cu.

1.4.3 DERIVACIÓ INDIVIDUAL.
Es realitzarà mitjançant:


Conductor unipolar de coure RZ1-k de 4x25 mm2 instal·lat sota tub soterrat.
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1.5 DISPOSITIUS DE COMANAMENT I PROTECCIÓ.
El conjunt de protecció s’ajustarà a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439-3 i quedarà
disposant a l’interior d’una esvolvant amb un índex de protecció IP 30 i IK 07.

Les característiques de l’Interruptor General Automàtic seran:

Intensitat nominal:

43 REG.

Tipus de corba:

C

Intensitat magnètica:

10 In

Poder de tall:

10 KA

Seguint l’estructura explicada a l’apartat anterior, es distribuirà l’energia als magnetotèrmics que
alimentaran cadascuna de les seccions en que està dividida la instal·lació.
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1.6 SISTEMES DE PROTECCIÓ.
1.6.1 SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES.
Totes les parts actives de la nova instal·lació elèctrica disposaran de cobertes aïllants o resguards
que evitin el contacte accidental de les persones, tal com s’especifica en la instrucció
complementària ITC BT 24.

1.6.2 SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES.
Per la protecció contra contactes amb las masses de las instal·lacions que puguin quedar
accidentalment sota tensió, d’acord amb la Instrucció Complementària ITC BT 24 i ITC BT 09, de
tal manera que la resistència de terra sigui tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions
de contacte superiors a 50 V o a 24 V en local mullat.

Per aconseguir que no es produeixin tensions superiors a les indicades V, el valor de la resistència
de posta a terra serà inferior a:

R =

50 V
I dif

essent:
R:
I

dif

Resistència de posta a terra de la instal·lació.
:

Sensibilitat del diferencial en A.

En tots els circuits de la instal·lació es col·locaran interruptors diferencials per a la protecció
contra contactes indirectes, la sensibilitat dels quals queda definida en els esquemes unifilars.
Com a norma general es col·locaran diferencials de 30 mA de sensibilitat.

1.6.3 SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS.
Cadascuna de les línies de distribució i d’alimentació estarà protegida a l’origen contra
sobrecàrregues i curt-circuits. Les proteccions emprades seran del tipus interruptor automàtic
magnetotèrmic de tall omnipolar i els calibres seran adequats per limitar el corrent màxim
admissible pels conductors que formen el circuit. El poder de tall mínim del interruptors automàtics
serà de 4,5 kA. Els fusibles de protecció generals de la instal·lació seran els encarregats de
protegir aquesta en cas de presentar-se curt-circuits superiors a 6 kA.

Les proteccions de capçalera seran de calibre adequat per protegir els conductors de sortida de
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Els càlculs de les Icc de cada circuit s’inclouen en l’ANNEX DE CALCULS.

1.7 CONDUCTORS I CANALITZACIONS.
Els conductors emprats es canalitzaran amb els següents sistemes:

Conductors sota tub flexible en forat de la construcció, seran

de coure amb aïllament de

poliolefines per a 750 V de servei i designació ES07Z1-K.

Conductors sota tub rígid en superfície, seran de coure amb aïllament de poliolefines per a 750
V de servei i designació ES07Z1-K.

Conductors sota tub empotrat en el terra, seran de coure amb aïllament de poliolefines per a 1000
V de servei i designació RZ1-K.

Les característiques dels tubs son les següents:

TUB FLEXIBLE
Característica

Codi o grau

Resistència a la compressió

2

Resistència a l’impacte

2

Temperatura mínima d’instal·lació i servei

2

Temperatura màxima d’instal·lació i servei

1

Resistència al corbat

1-2-3-4

Resistència a la penetració d’objectes sòlids

4

Resistència a la penetració d’aigua

2

Resistència a la propagació de la flama

1
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TUB FLEXIBLE EMPOTRAT EN EL TERRA
Característica

Codi o grau

Resistència a la compressió

3

Resistència a l’impacte

3

Temperatura mínima d’instal·lació i servei

2

Temperatura màxima d’instal·lació i servei

2

Resistència al corbat

1-2-3-4

Resistència a la penetració d’objectes sòlids

5

Resistència a la penetració d’aigua

3

Resistència a la propagació de la flama

2

TUB RÍGID
Característica

Codi o grau

Resistència a la compressió

4

Resistència a l’impacte

3

Temperatura mínima d’instal·lació i servei

2

Temperatura màxima d’instal·lació i servei

1

Resistència al corbat

1-2

Resistència a la penetració d’objectes sòlids

4

Resistència a la penetració d’aigua

2

Resistència a la propagació de la flama

1

Per la col·locació dels tubs interiors es seguirà l’assenyalat en la Instrucció ITC BT 20, mentre
que per la col·locació del tubs soterrats de la instal·lació exterior es seguirà l’assenyalat en la
instrucció ITC BT 07. El diàmetre interior nominal mínim per als tubs protectors en funció del
número, classe i secció dels conductors que han d’allotjar, segons el sistema d’instal·lació i classe
de tub, seran els fixats en la ITC BT 21.

Les connexions entre conductors es realitzaran en l’interior de caixes apropiades de material
aïllant. Les dimensiones d’aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els
conductors que hagin de contenir. La seva profunditat equivaldrà, al menys, al diàmetre del tub
major més un 50% del mateix, amb un mínim de 40 mm per la seva profunditat i 60 mm per al
diàmetre o costat inferior. Quan sigui necessària l’estanqueïtat de les entrades, caldrà col·locarhi premsaestopes adequats.
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1.8 ENLLUMENAT.
1.8.1 NIVELLS MITJOS D'IL·LUMINACIÓ.
Els nivells mitjos d’il·luminació previstos per a les diferents àrees de l’edifici són els següents:
Circulacions

150 lux

Restaurant
Bar

300 lux
200 lux

Lavabos i serveis
Cuina

200 lux
500 lux.

Magatzems

150 lux.

1.8.2 ENLLUMENATS ESPECIALS.
Seguint les prescripcions assenyalades en la ITC.BT.28, es disposarà un sistema d’enllumenat
de seguretat per preveure una eventual manca de l’enllumenat normal per avaria o deficiències
en el subministrament de xarxa.

L’enllumenat de seguretat es classificarà, segons la seva funció, en dos tipus d’enllumenat :
enllumenat d’evacuació i enllumenat ambient.

L’enllumenat d’evacuació senyalarà de manera permanent la situació de les portes, escales i
sortides de l’edifici i haurà de proporcionar en l’eix dels passos principals una il·luminació mínima
d’un lux.

L’enllumenat de ambient permetrà, en cas de manca de l’enllumenat general, l’evacuació segura
i fàcil de les persones cap a l’exterior de l’edifici i tindrà una autonomia d’una ho ra, proporcionant
una il·luminació mínima de 0,5 lux en tot l’espai fins a 1 metre d’alçada. La relació entre la
il·luminància màxima i mínima serà menor de 40 en tot l’espai considerat.

Els aparells a instal·lar seran autònoms, tindran la seva pròpia ba teria incorporada i estaran
sempre connectats a la xarxa. Seran del tipus fluorescència amb 160 lúmens excepte en les
grades i pista, que seran de 315 i 400 lúmens respectivament, i un hora d’autonomia. La posada
en funcionament es realitzarà automàticament al produir-se una fallada de tensió en la xarxa de
subministrament o quant aquesta baixi del 70% del seu valor nominal.

Els aparells a instal·lar seran autònoms, tindran la seva pròpia bateria incorporada i estaran
sempre connectats a la xarxa. Seran del tipus fluorescència amb 70 lúmens i un hora d’autonomia.
La posada en funcionament es realitzarà automàticament al produir-se una fallada de tensió en la
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1.9 PREVISIÓ DE CÀRREGUES.
Factor d’ús enllumenat: 90%
Factor d’ús endolls: 50%
Factor d’ús màquines: 100%
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AL ALARMA
CF CAMBRA FRIG
CL1
CL2
CL3
CL4
CP CAPANA
E1 ENLLUM 1
E1 ENLLUM 1
E1 ENLLUM 1
E2 ENLLUM 2
E3 ENLLUM 3
E4 ENLLUM 4
E5 ENLLUM 5
E6 ENLLUM 6
EM
EM1
EX ENLLUM EXT
FB1 PRESES BARRA 1
FB2 PRESES BARRA 2
FC1 PRESES CUINA 1
FC2 PRESES CUINA 2
FM1 PRESES MAG
FM2 PRESES MAG 2
FM3 PRESES MAG 3
FN FORN
FR1 FREGIDORA 1
FR2 FREGIDORA 2
FS1 PRESES SALA
FS2 PRESES SALA 2
FS3 PRESES BANYS
FT1 TERMO
FT2 TERMO
RC RECUP
RG RENTAGOTS
RV RENTAVAIXELLES
Tipus

Enllumenat
Endolls
Màquines
Total

Potència (w)
100,00
3.125,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.375,00
460,80
808,00
740,80
120,00
120,00
528,00
114,00
120,00
280,00
280,00
144,00
3.450,00
3.450,00
3.450,00
3.450,00
3.450,00
3.450,00
3.450,00
5.000,00
3.450,00
3.450,00
3.450,00
3.450,00
3.450,00
1.500,00
1.500,00
3.375,00
3.450,00
5.000,00

Tipus
Màquines
Màquines
Màquines
Màquines
Màquines
Màquines
Màquines
Enllumenat
Enllumenat
Enllumenat
Enllumenat
Enllumenat
Enllumenat
Enllumenat
Enllumenat
Enllumenat
Enllumenat
Enllumenat
Endolls
Endolls
Endolls
Endolls
Endolls
Endolls
Endolls
Màquines
Màquines
Màquines
Endolls
Endolls
Endolls
Màquines
Màquines
Màquines
Màquines
Màquines

Potència instal·lada (W) Potència calculada (W)

3.715,60
34.500,00
46.325,00
84.540,60
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1.10 BALANÇ DE POTÈNCIES.
El receptors seran principalment del tipus següents:
Receptors d’enllumenat: classe I II.
Màquines : classe I.

Total:
Potència necessària total:

x 0,6

Potència màxima admissible:

66.919 W
40.151 W
43.596 W

1.11 PRESSA DE TERRA.
Tots els elements susceptibles de ser connectats a terra (armaris elèctrics i altres parts metàl·liques d e la
instal·lació) es connectaran a la xarxa de terra, mitjançant els conductors de protecció.

La xarxa de terra de la ampliació estarà formada per:
Línia principal de terra, formada per conductors de coure de 16 mm2 de secció, que unirà el punt de posada
a terra de la nau amb els conductors de protecció.
Conductors de protecció, que connectaran a la terra les masses dels elements a protegir. Aquest conductors
seran de coure. Les seves seccions estaran d’acord amb la MIE-BT-017:
Cond. faseCond. protecció
S  16

S

16  S  35

16

S  35

S/2

La xarxa de posada a terra no s’interromprà en cap punt, ni s’hi intercalarà cap tipus d’element seccionador
(interruptors, fusibles, etc.). Tampoc es connectaran en sèrie les masses dels elements a protegir.

Existirà un punt on es pugui obrir, de forma voluntària i amb mitjans mecànics, el circuit de terra, per poder
mesurar-ne el seu valor.

Tots el conductors que pertanyin al circuit de pressa de terra estaran identificats amb el color de la coberta
d’aïllament, que serà amb franges grogues i verdes.
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pág. 15Els conductors de protecció seran canalitzats preferentment en envoltant comú amb els actius i en qualsevol
cas el seu traçat serà paral·lel a aquestes i presentarà les mateixes característiques d’aïllament.

1.12 CÀLCULS JUSTIFICATIUS.
1.12.1 PROTECCIONS.
El dimensionat de les proteccions s’ha fet limitant la intensitat de cada circuit a la intensitat
màxima admissible per cada conductor un cop aplicats el coeficients de correcció. A l’hora
d’escollir els interruptors i/o fusibles s’ha considerat que el poder de tall de l’element sigui
suficient per poder obrir correctament en cas de curt-circuit. Les característiques de les
proteccions es resumeixen en els esquemes de principi elèctrics.

Les corbes i calibres de les proteccions s’ajustaran a les intensitats màximes admissibles de curta
duració pels conductors que protegeixen. Es complirà sempre la següent relació:
I 2 cc .t conductor < I 2 cc3 .t i de la protecció.

Els interruptors que protegeixen les línies han de tenir un poder de tall Icu > Icc que es pugui
presentar en el punt on serà instal·lat.

Per calcular el curtcircuit en cada punt emprarem:
IpccI = Ct U / 3 Zt
Essent:
IpccI: intensitat permanent de cc a començament de línia en kA.
Ct: Coeficient de tenssió
U: Tenssió en V.
Zt: Impedancia total en mohm, aigües amunt del punt de cc.

IpccF = Ct U F / 2 Zt

Essent:
IpccF: Intensitat permanent de c.c. a fí de línea en kA.
Ct: Coeficient de tenssió
U: Tenssió en V.
Zt: Impedancia total en mohm, aigües amunt del punt de cc
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Per a línies monofàsiques:
P
V  cos 

I =

V(%) =

P  L  2
100

K  S  V
V

Per a línies trifàsiques:

P

I =

3  V  cos 

V(%) =

P  L
100

K  S  V
V

essent:
I: Intensitat (A)
P: Potència (W)
V: Tensió (V)
cos : Factor de potència
L: Longitud (m)
V(%): Caiguda de tensió en %
S: Secció (mm 2 )
K: Conductivitat (Cu = 56, Al = 35)

També s’han tingut en compte els següents coeficients correctors:
Coeficient de reducció per a cables agrupats.
Coeficient de correcció per temperatura.
Increment d’1,8 en la potència de les làmpades de descàrrega de l’enllumenat (MIE -BT 032),
excepte en aquells casos on es coneix el valor dels consums associats.
Increment d’1,25 de la potència nominal dels receptors a motor (MIE-BT 034).
coeficients de simultaneïtat previstos:
enllumenat:

90 %

endolls:

50 %

màquines:

100 %
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pág. 17En el dimensionat dels conductors s’ha tingut en compte que les caigudes de tensió

que es

produeixin no superin els següents valors:
1,5 % en la instal·lació d’enllaç.
3 % de c.d.t. total per a receptors d’enllumenat.
6,5 % de c.d.t. total per a la resta d’aplicacions.

En l’annex de càlculs es detallen les seccions, proteccions, tipus de conductors i cdt de cada circuit.

1.13 REGLAMENTACIÓ APLICABLE.
El present projecte ha estat redactat tenint en compte la següent normativa:


Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió (Decret 842/2002, de 2 d’agost).



Instruccions Tècniques Complementàries a l’esmentat Reglament.



Decret 82/2005 de 3 de maig pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la
Llei 6/2001 de 31 de Maig d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del
medi nocturn.



Document bàsic HE inclòs en el Codi Tècnic de la Edificació aprovat segons RD 314/2006
de 17 de març.



Normes UNE d’obligat compliment.



Normativa CEI.



Ordenança general de seguretat e higiene en el treball.



Llei 31/1995 sobre Prevenció de Riscos Laborals.



Recomanacions de la Companyia Subministradora d’Electricitat.
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2 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ.
2.1 OBJECTE.
La present separata descriu les condicions tècniques i de seguretat per la realització de la
instal·lació de climatització i ventilació de les obres de rehabilitació de projecte al qual s’adjunta..

2.2 DETERMINACIÓ D’HORARIS I OCUPACIÓ.
L'ocupació s'ha estimat en funció de la superfície de cada zona, considerant els metres quadrats
per persona típics per al tipus d'activitat que en ella es desenvolupa.

La ocupació de cada recinte s’inclou en l’annex de càlcul.

2.3 CONDICIONS EXTERIORS DE CÀLCUL.
Es té en compte la norma UNE 100001 per a la selecció de les condicions exteriors de projecte, que queden
definides de la següent manera:
Emplaçament: Riba-roja d'Ebre
Latitud (graus): 41.29 graus
Altitud sobre el nivell del mar: 76 m
Percentil per a estiu: 5.0 %
Temperatura seca estiu: 27.37 °C
Temperatura humida estiu: 22.50 °C
Oscil·lació mitjana diària: 8.4 °C
Oscil·lació mitjana anual: 27.5 °C
Percentil per a hivern: 97.5 %
Temperatura seca a l'hivern: 1.20 °C
Humitat relativa a l'hivern: 90 %
Velocitat del vent: 3.6 m/s
Temperatura del terreny: 6.40 °C
Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 %
Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 %
Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 %
Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 %
Suplement d'intermitència per a calefacció: 10 %
Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal·lació: 3 %
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pág. 19Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 10 %
Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 10 %

2.4 CONDICIONS INTERIORS DE CÀLCUL.
L'exigència de qualitat tèrmica de l'ambient es considera satisfeta en el disseny i dimensionament de la
instal·lació tèrmica. Per tant, tots els paràmetres que defineixen el benestar tèrmic es mantenen dins dels
valors establerts.

Paràmetres

Límit

Temperatura operativa a l'estiu (°C)

23  T  25

Humitat relativa a l'estiu (%)

45  HR  60

Temperatura operativa a l'hivern (°C)

21  T  23

Humitat relativa a l'hivern (%)

40  HR  50

Velocitat mitja admissible amb difusió per mescla (m/s) V  0.14

A continuació es mostren els valors de condicions interiors de disseny utilitzades al projecte:

Condicions interiors de disseny
Temperatura d'estiu Temperatura d'hivern Humitat relativa interior
Bar
25
21
50
Restaurant
25
21
50
Referència

2.5 VENTILACIÓ DELS LOCALS.
En funció de l'edifici o local, la categoria de qualitat d'aire interior (IDA) que s'haurà d'assolir serà com a
mínim la següent:

Referència

Cabals de ventilació
Per unitat de superfície
(m³/(h·m²))

Qualitat de l'aire interior
IDA / IDA min.
Fumador
(m³/h)
(m³/(h·m²))

Restaurants

IDA 3 NO FUMADOR

No

Restaurants 53P

IDA 3 NO FUMADOR

No
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pág. 20Per a tal efecte s’instal·laran dos recuperador d’energia per aportació i extracció d’aire, un per planta baixa i
l’altre per planta primera amb les següents característiques:

Tipus
Tipus 1

N

Cabal
(m³/h)

3000

2500.0

P
(Pa)
100.0


(%)
85.8

Abreviatures utilitzades
Tipus

Tipus de recuperador

P

Pressió disponible en el recuperador (Pa)

N

Nombre d'hores de funcionament de la instal·lació



Eficiència en calor sensible (%)

Cabal

Cabal d'aire exterior (m³/h)

Recuperador

Tipus 1

Referència
Recuperador de calor aire-aire, cabal d'aire nominal 2460 m³/h, dimensions
590x2150x1460 mm, pes 290 kg, pressió estàtica d'aire nominal 430 Pa, pressió sonora a
1 m 61 dBA, potència elèctrica nominal 1820 W, alimentació trifàsica a 400 V, eficiència de
recuperació calorífica en condicions humides 85,8%, potència calorífica recuperada 19,09
kW (temperatura de l'aire exterior -7°C amb humitat relativa del 80% i temperatura
ambiente 20°C amb humitat relativa del 55%), eficiència de recuperació calorífica en
condicions seques 76,6% (temperatura de l'aire exterior 5°C amb humitat relativa del 80%
i temperatura ambiente 25°C), amb bescanviador de plaques d'alumini de flux creuat,
ventiladors amb motor de tipus EC d'alta eficiència, bypass amb servomotor per a canvi de
mode d'operació de recuperació a free-cooling, estructura desmuntable de doble panell amb
aïllament de llana mineral de 25 mm d'espessor, panells exteriors d'acer prepintat i panells
interiors d'acer galvanitzat, filtres d'aire classe F7+F8 en l'entrada d'aire exterior, filtre
d'aire classe M5 en el retorn d'aire de l'interior, pressòstats diferencials per als filtres, accés
als ventiladors i als filtres d'aire a través dels panells d'inspecció, possibilitat d'accés lateral
als filtres, control electrònic per a la regulació de la ventilació i de la temperatura, per a la
supervisió de l'estat dels filtres d'aire, programació setmanal i gestió de les funcions de
desgebrament i antiglaç per a la secció opcional amb bateria d'aigua

L'aire de ventilació es distribuirà fins als equips de conductes de cada estança mitjançant conducte que es
realitzarà amb fibra de vidre.

2.5.1 CABAL MÍNIM D'AIRE EXTERIOR .
El cabal mínim d'aire exterior de ventilació necessari es calcula segons el mètode indirecte de cabal d'aire
exterior per persona i el mètode de cabal d'aire per unitat de superfície, especificats en la instrucció tècnica
I.T.1.1.4.2.3.

2.5.2 FILTRACIÓ D'AIRE EXTERIOR .
L'aire exterior de ventilació s'introdueix a l'edifici degudament filtrat segons l'apartat I.T.1.1.4.2.4. .
La ubicació tipus i quantitat de filtres s’inclouen en la planimetr ia adjunta.
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2.6 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA EMPRAT.
La instal·lació de climatització es realitzarà mitjançant quatre equips de bomba de calor partit 1x1 amb unitat
interior tipus Cassette.

Per la ventilació es realitzarà una instal·lació de conductes segons s’indica en l’apartat anterior.

2.7 MÈTODE DE CÀLCUL.
El mètode de càlcul utilitzat TFM (mètode de la funció de transferència) correspon al descrit per ASHRAE en
la seva publicació HVAC Fonamentals de 1988.

2.8 CENTRALS DE PRODUCCIÓ.
2.8.1 CLIMATITZACIÓ.

2.8.1.1 Necessitats tèrmiques.
Les necessitats tèrmiques de la instal·lació seran les següents:

Climatització.
Conjunt: RESTAURANT
Subtotals
Recinte

Planta

Càrrega interna

Ventilació

Potència tèrmica

Estructura
l
(W)

Sensible
interior
(W)

Total
interior
(W)

Sensible
(W)

Cabal
(m³/h)

Sensibl
e
(W)

Càrrega
total
(W)

Per
superfície
(W/m²)

Sensible
(W)

Màxima
simultània
(W)

Màxima
(W)

Total
(W)

BAR

Planta
baixa

5742.06

3421.06

4743.97

10354.3 11809.5
981.11
2
3

311.86

5227.43

200.04

10666.1
8

16591.63

17036.9
6

MENJADO
R

Planta
baixa

2311.39

4429.58

6432.85

7617.30 9820.89

1526.4
0

485.19

8132.77

222.97

8102.49

17953.66

17953.6
6

Total

2507.5

Càrrega total simultània

34545.3

Calefacció:
Conjunt: RESTAURANT
Recinte

Planta

BAR
Planta baixa
MENJADOR Planta baixa
Total

Ventilació
Potència
Càrrega interna sensible
Cabal
Càrrega
total
Per
superfície
Màxima
simultània Màxima
(W)
(m³/h)
(W)
(W/m²)
(W)
(W)
10420.68
9018.51

981.11
1526.40
2507.5
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3482.06
5417.34

163.24
179.28

Càrrega total simultània

13902.74
14435.85
28338.6

13902.74
14435.85
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2.8.1.2 Càrregues parcials i mínimes
Es mostren a continuació les demandes parcials per mesos per a cada un dels conjunts de
recintes.

Refrigeració:
Càrrega màxima simultània per mes
Conjunt (kW)

de recintes
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

RESTAURANT 20.26 23.02 26.64 29.09 31.76 30.85 34.55 34.47 32.01 28.40 22.81 19.87
Calefacció:

Conjunt de recintes

Càrrega màxima simultània per mes
(kW)
Desembre

Gener

Febrer

28.34

28.34

28.34

RESTAURANT

2.8.1.3 Maquinaria climatització.
Equips Referència
Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor, gamma Sky Air, sèrie Alpha, model
ZCAG100B "DAIKIN", potència frigorífica nominal 9,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C,
temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència calorífica
nominal 10,8 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C,
temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8", diàmetre de
connexió de la canonada de gas 5/8", alimentació monofàsica (230V/50Hz), SEER 7,14 (classe A++), SCOP
4,53 (classe A+), consum d'energia anual estacional en refrigeració 466 kWh, consum d'energia anual
estacional en calefacció 2413 kWh, format per una unitat interior de casset Round Flow (de flux circular)
FCAG100B, amb ventilador de 3 velocitats, cabal d'aire en refrigeració a velocitat alta/mitja/baixa 22,8/17,6/12,4
m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat alta/mitja/baixa 22,8/17,6/12,4 m³/min, dimensions 246x840x840
mm, adaptable a altura de fals sostre reduïda, pes 24 kg, pressió sonora en refrigeració a velocitat
Tipus 1
alta/mitja/baixa 37/33/29 dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat alta/mitja/baixa 37/33/29 dBA, potència
sonora 54 dBA, amb panell decoratiu de color blanc BYCQ140E, dimensions 50x950x950 mm, orientació
vertical automàtica (distribució radial uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre, filtre d'aire de succió,
i bomba de drenatge, joc de controlador remot sense fil format per receptor i comandament per infraroigs
BRC7FA532F, amb funció engegada/parada, canvi de mode de funcionament, ajust de la temperatura de
consigna, selecció de la velocitat del ventilador, visualització de senyal en el receptor, reinicialització de filtre
brut en el comandament i canvi d'orientació de les lamel·les, i una unitat exterior RZAG100NV1, cabal d'aire en
refrigeració 67 m³/min, cabal d'aire en calefacció 82 m³/min, gas refrigerant R-32, compressor swing, dimensions
870x1100x460 mm, pes 85 kg, pressió sonora en refrigeració 47 dBA, pressió sonora en calefacció 50 dBA,
potència sonora 66 dBA, longitud màxima de canonada 85 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior
i la unitat interior 30 m
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No es modifica la instal·lació de producció d’ACS

2.8.3 ENERGIA SOLAR TÈRMICA
Donat que no es modifica la instal·lació de producció d’ACS no s’incorpora producció solar
tèrmica.

2.8.4 POTÈNCIA TOTAL INSTAL·LADA.
Potència total instal·lada fred: 38 kW
Potència total instal·lada calor: 43,2 kW.

2.9 CONDUCTES D’AIRE.
La xarxa de conductes es realitzarà amb planxa de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 30 mm, resistència
tèrmica >= 0,78125 m2K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç i recobriment interior de
teixit de vidre negre

El càlcul i el dimensionament de la xarxa de conductes de la instal·lació, així com elements
complementaris (plènums, connexió d'unitats terminals, passadissos, tractament d'aigua, unitats
terminals) s'ha realitzat conforme a la instrucció tècnica 1.3.4.2.10 Conductes d'aire del RITE.
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2.10 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EQUIPS PER AL TRANSPORT
DE FLUIDS
Es descriu a continuació la potència específica dels equips de propulsió de fluids i els seus valors
límit segons la instrucció tècnica I.T. 1.2.4.2.5.
Equips

Sistema

RECUPERADOR Ventilació i extracció

Categoria Categoria límit
SPF2

SFP2

REGLAMENTACIÓ.


Reial Decret 1027/2008 de 20 de Juliol, pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques
en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió
Assessora per al les Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.



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



Codi Tècnic de l’Edificació aprovat segons RD 314/2006 de 17 de març.



Reglament d’Aparells a pressió del Ministeri d’Indústria i Energia.



Reglament Tècnic de Distribució i Utilització de Combustibles Gasosos. Real Decret 919/2006, de
28 de juliol.



Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió (Decret 842/2002, de 2 d’agost).



Norma UNE 60670 sobre “Instal·lacions receptores de gas amb una pressió màxima d’operació
(MOP) inferior o igual a 5 bar”



Normes UNE citades a les anteriors normatives i reglamentacions.
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3 AIGUA.
Es modificarà la instal·lació en la zona de lavabos per tal d’adequar-la a la nova distribució, i, a
l’hora, a la cuina es realitzaran modificacions per subministrar aigua a la pica amb pedal i al nou
rentaplats.

3.1 CANONADES.
Seran de polietilè per la instal·lació d’aigua.

El càlcul del diàmetre de les canonades es farà per unes pèrdues de càrrega de 40 mm.c.d.a./m,
escollint el diàmetre comercial més apropiat al resultat. Així mateix, la velocitat de l’aigua serà
inferior a 2 m/s. Per les canonades d’aigua calenta sanitària i aigua freda, les pèrdues de càrrega
màximes es fixen en 75 mm.c.d.a/m.

En el pas a través de parets i del forjat, la subjecció no ha de ser rígida.

Els punts de fixació i de suport permetran la lliure dilatació de les canonades, s’instal·laran a més
a més elements dilatadors on es troba indicat en la planimetria.

Perquè la instal·lació funcioni correctament és necessari eliminar completament l’aire, per això
les canonades s’instal·laran amb una pendent mínima d’un 2 per mil, amb la finalitat de què les
bombolles d’aire s’acumulin a la part més alta on s’instal·laran purgadors de canonada ( segons
esquema de principi).

Pel buidat de cada circuit es disposarà en la part més baixa de la instal·lació d’una vàlvula de pas
i buidat.

Per càlcul de les canonades de la xarxa interior de distribució s’ha emprat el mètode de les
pèrdues de càrrega, comprovant, i modificant si fos el cas, que amb el diàmetre

calculat la

velocitat de circulació del aigua en la canonada no superi els 2 m/s, màxim recomanable per
aquest tipus d’instal·lacions.
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3.2 AIGUA CALENTA SANITÀRIA.
3.2.1 CENTRALS DE PRODUCCIÓ.
No es modifica la producció ni la instal·lació d’ACS.

3.3 AÏLLAMENT TÈRMIC DE LES CANONADES.
No es modifica la producció ni la instal·lació d’ACS.

3.4 MÈTODE DE CÀLCUL.
Per càlcul de les canonades de la xarxa interior de distribució s’ha emprat el mètode de les
pèrdues de càrrega, comprovant, i modificant si fos el cas, que amb el diàmetre

calculat la

velocitat de circulació del aigua en la canonada no superi els 2 m/s, màxim recomanable per
aquest tipus d’instal·lacions.

El diàmetres s’obtenen a partir de la formulà de Flamant:

J

4
4  0.00013   
 

7

4

Q

7

4

d 4 .75

Essent:
d: diàmetre en m
Q; cabal en m 3 /s
J: pèrdua de càrrega en m.c.d.a/m

Per a les pèrdues en els elements singulars s’ha aplicat l’expressió:
J

26
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V: velocitat de l’aigua al tub en m/s
g: gravetat
: coeficient corresponent a cada element
augment de secció

1

disminució de secció

0,5

Colze

1,5

Tes

1

vàlvula de retenció

2

vàlvula de comporta

0.5

3.5 REGLAMENTACIÓ.


Reial Decret 1027/2008 de 20 de Juliol, pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques
en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió
Assessora per al les Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.



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



Codi Tècnic de l’Edificació aprovat segons RD 314/2006 de 17 de març.



Reglament d’Aparells a pressió del Ministeri d’Indústria i Energia.



Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió (Decret 842/2002, de 2 d’agost).



Normes UNE citades a les anteriors normatives i reglamentacions.
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4 SANEJAMENT.

4.1 OBJECTE DEL PROJECTE
L'objecte d'aquesta separat és especificar tots i cada un dels elements que componen la
instal·lació d'evacuació d'aigües, així com justificar, mitjançant els corresponents càlculs, el
compliment de la Exigència Bàsica HS 5 Evacuació d'aigües del CTE.

Es modificarà la instal·lació en la zona de lavabos per tal d’adequar-la a la nova distribució, i, a
l’hora, a la cuina es realitzaran modificacions per subministrar aigua a la pica amb pedal i al nou
rentaplats.

4.2 LEGISLACIÓ APLICABLE
En la realització del projecte s'ha tingut en compte el Document Bàsic HS Salub ritat, així com la
norma de càlcul UNE EN 12056 i les normes d'especificacions tècniques d'execució UNE EN 752
i UNE EN 476.

4.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
4.3.1 DESCRIPCIÓ GENERAL
Tipus de projecte: EDIFICI DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA.

4.4 CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ
4.4.1 CANONADES PER A AIGÜES RESIDUALS

4.4.1.1 Xarxa de petita evacuació
Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de PVC, sèrie B, segons UNE -EN 1329-1,
unió enganxada amb adhesiu.
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4.4.1.2 Baixants
Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, de PVC, sèrie B, segons UNE-EN
1329-1, unió enganxada amb adhesiu.

Canonada per a ventilació primària de la xarxa d'evacuació d'aigües, de PVC, unió enganxada
amb adhesiu.

4.4.1.3 Col·lectors
Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema integral enregistrable, de
tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², segons UNE-EN 1401-1, amb junta
elàstica.

Col·lector soterrat en llosa de fonamentació, sense arquetes, mitjançant sistema integral
enregistrable, en llosa de fonamentació, de tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², segons UNE-EN 1401-1, amb junta elàstica.

4.4.1.4 Connexió de servei
No es modifica la connexió de servei.
En presència de tensió elèctrica, no són acceptables com agents extintor s l’aigua a raig, ni la escuma; la resta
dels agents extintors podran utilitzar-se en aquells extintors que superin l’assaig dielèctric normalitzat en la
UNE 23110.
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5 INSTAL·LACIÓ DE GAS

5.1 OBJECTE DEL PROJECTE
Es present separata

de la instal·lació d'un centre d'emmagatzematge mitjançant bateria

d'ampolles de glp, i de la corresponent instal·lació receptora.

La separata recull les dades i característiques de la instal·lació de gas necessària per al
subministrament des del centre d'emmagatzematge fins a cadascun dels aparells instal·lats.

Té per objecte el disseny de la instal·lació de gas i servir de base per a la correcta realització
d'aquesta instal·lació, establint la forma d'execució de la mateixa, així com les característiques
dels materials a emprar.

5.2 DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT I DE L'EDIFICI
Tipus de projecte: Edifici de pública concurrència

5.3 CARACTERÍSTIQUES DEL GAS SUBMINISTRAT
El combustible utilitzat en les instal·lacions de distribució de GLP és propà comercial en fase
gasosa, efectuant-se el transvasament i emmagatzematge en el dipòsit en fase líquida.

Quan en la zona es prevegi un canvi del tipus de gas, el disseny de la instal·lació s'ha de realitzar
de tal forma que la instal·lació receptora de gas resultant sigui compatible per a ambdós, d'acord
amb el RD 919/2006.
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s'indiquen en la següent taula

CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES
Pressió de vapor a 1 °C (bar)
Temperatura
d'ebullició
a
atmosfèrica (°C)

PROPÀ
COMERCIAL
9.20

pressió

Densitat del líquid a 15 °C (kN/m³)
Densitat del gas a 15 °C i pressió
atmosfèrica (kN/m³)
Poder Calorífic Superior en fase líquida
(kcal/kg)
Poder Calorífic Inferior en fase líquida
(kcal/kg)
Poder Calorífic Superior en fase gasosa
(kcal/m³)
Poder Calorífic Inferior en fase gasosa
(kcal/m³)
Índex de W obbe: W s (kcal/m³)
Índex de W obbe: W i (kcal/m³)
Tensió de vapor absoluta a 20 °C (bar)
Tensió de vapor absoluta a 50 °C (bar)

-40 °C
4.925 ÷
5.248
18.296

10.80
24.80

11.22

20.40

10.10

18.36
16.90
9.00
18.00

12.12
10.90

Consums
Potència

Aparell

(kW)

Cuina industrial amb 2 cremadors

28.00

Planxa

16.00

La potència calorífica instal·lada és de 48.40 kW

5.89

11.90

5.4 PROGRAMA DE NECESSITATS
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5.5 LEGISLACIÓ APLICABLE
Per al projecte de la instal·lació és d'aplicació la reglamentació i normativa que es detalla a
continuació

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE,
relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente
explosives

Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 8 de abril de 1996

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias ICG 01 a 011

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 4 de septiembre de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de
calidad y seguridad industrial
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes y Memoria Democrática.
B.O.E.: 20 de junio de 2020
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5.6 INSTAL·LACIÓ DE SUBMINISTRAMENT
5.6.1 DESCRIPCIÓ I SISTEMA TRIAT
L'empresa subministradora de gas previst és REPSOL.
El tipus de subministrament és envasat.
Envasat
Bateria per a 4 ampolles (2 de servei i 2 de reserva, model I-350 "REPSOL", de 35 kg de capacitat
unitària de gasos liquats del petroli (GLP), amb lires, vàlvules antiretorn, col·lector, inversor
automàtic, limitador de pressió i vàlvula portamanòmetre. Inclús accessoris de connexió i
elements de fixació.

5.6.2 CONDICIONS DE LA UBICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D'EMMAGATZEMATGE
Envasat
La instal·lació es realitza en bateria, romanent sempre un grup en servei i altre en reserva,
incorporant a més un inversor que exerceix la primera etapa de regulació.

Caseta de xapa d'acer galvanitzat per a emmagatzematge de bateria de 4 ampolles (2 de servei i
2 de reserva), model I-350 "REPSOL", de 35 kg de capacitat unitària de gasos liquats del petroli
(GLP).

La caseta està dotada de porta amb pany antipànic normalitzada i tots els envasos es disposen
en posició vertical. La separació entre els envasos i des d'ells a les parets de la caseta és de 0.10
m.

La caseta disposa d'una superfície lliure de ventilació que compleix amb el requerit per la
instrucció ITC ICG-06, dividida en buits de ventilació superior situats a menys de 15 cm del sostre,
i buits de ventilació inferior situats a menys de 15 cm del nivell del sòl de la caseta.
Nota:
Caseta exempta o adossada a la façana de l'edifici: S LLIURE VENTILACIÓ  A / 10
Caseta encastada cap a l'interior de l'edifici: S LLIURE VENTILACIÓ  2A / 10
sent A, la superfície de la caseta en cm²

La ubicació de la caseta en la parcel·la compleix les distàncies de seguretat especificades en la
següent taula
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Contingut total en kg de
Fins a 70.00 kg
Sense caseta Amb caseta
 1.50 m
 1.50 m
 0.50 m
 0.50 m
 0.30 m
 0.30 m
 1.50 m
 1.50 m
 1.50 m
 0.50 m
 1.50 m
 0.50 m

Element

(1)
(2)

Llars de qualsevol tipus
Interruptors i endolls elèctrics (1)
Conductors elèctrics (1)
Motors elèctrics i d'explosió (1)(2)
Registres d'embornals, desguassos, etc.
Obertures a soterranis
Si el material elèctric no és antiexplosiu.
Els motors mòbils (incorporats en vehicles) no es consideren motors a
de seguretat.

GLP en envasos
Superior a 70.00 kg
 3.00 m
 1.50 m
 1.00 m
 3.00 m
 2.00 m
 2.00 m

l'efecte de distàncies

Dimensions de les casetes

5.6.3 EQUIPS, ELEMENTS I DISPOSITIUS DE LA INSTAL·LACIÓ

5.6.3.1 Elements de regulació
Envasat
La primera etapa de regulació es realitza a la sortida de les ampolles, dins de la caseta
d'emmagatzematge, on s'instal·la un conjunt regulador-limitador, per al control de la pressió
d'emissió a la xarxa.

En l'interior de la caseta s'acobla cada envàs directament al col·lector, a través d'una canonada
flexible amb una vàlvula antiretorn. En el punt mig del col·lector es troba el regulador comú
(inversor) que actua sobre la suma de cabals de tots els envasos i realitza també les funcions
d'inversor descàrrega-reserva de forma automàtica. La pressió d'entrada al regulador és de 3.00
bar i la seva pressió de sortida és de 1.50 bar. Després de l'inversor automàtic s'instal·la el
limitador de pressió, tarat a una pressió fixa de 1.30 bar. El conjunt regulador -limitador disposa
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portamanòmetre de ¼", taponada, pel control de la pr essió a la sortida del conjunt.

La segona etapa de regulació es realitza en l'interior del local. A continuació de la clau general
de tall de gas es col·loca un 'magiscopi' (dispositiu que ens indica si ha entrat en funcionament la
bateria d'envasos de reserva de l'emmagatzematge) i a continuació el regulador d'usuari o
d'abonat, 'polivalent' (GLP/GN), que disposa de dispositiu de seguretat i clau de tall incorporada,
de rearmament manual. La pressió d'entrada al regulador és superior a 80.00 mbar i la pre ssió de
sortida de fixa/ajustable de 37.00 mbar.

5.6.3.2 Impacte ambiental, ambient atmosfèric
L'impacte ambiental de les instal·lacions de GLP en el sòl, l'atmosfera, l'aigua i la flora i fauna és
menyspreable a causa de la senzillesa de les instal·lacions i a les característiques del producte.
Emissions a la atmosfera
Generalment, en les instal·lacions de GLP no es produeix cap tipus d'emissió a l'atmosfera.
Excepcionalment, en cas d'avaria, poden produir-se petites emissions directes de GLP a
l'atmosfera. A causa del nivell de seguretat de les instal·lacions, aquest tipus d'incident és molt
poc freqüent i en qualsevol cas el GLP no és un gas tòxic ni un gas d'efecte hivernacle.
Afecció al sòl o a les aigües subterrànies
El GLP no presenta riscos de contaminació dels sòls ni de les aigües subterrànies o superficials
ja que la seva condició de gas a pressió atmosfèrica fa que qualsevol eventual fuita o vessament
en fase líquida es vaporitzi i difongui immediatament en l'atmosfera.
Impacte ambiental d'una instal·lació de GLP en fase de construcció i muntatge
La principal característica de les obres de construcció i muntatge d'una instal·lació de GLP és la
seva escassa capacitat per a generar impactes ambientals de caràcter permanent o irreversible,
per tractar-se d'una instal·lació molt senzilla, amb una xarxa de distribució soterrada en tota la
seva longitud.
Solament durant l'execució de les obres es produeix un impacte negatiu de caràcter temporal,
(generació de residus de construcció i demolició, moviment de terres, generació de soroll),
associat a la pròpia obra civil i que finalitza una vegada soterrada la conducció i reposats els
terrenys al seu estat original.
Impactes ambientals sobre el mitjà
Fase de construcció
Ocupació de sòl.
Eliminació de la coberta vegetal (esbrossis i tales).
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Generació de soroll.
Fase d'explotació
Impacte visual en les instal·lacions amb dipòsits de superfície.
Abocament de pluvials.
Generació de residus en operacions de manteniment.
Condicions d'emergència
Excepcionalment, es poden produir emissions de GLP a l'atmosfera en el procés de
subministrament, per fallada d'algun element de la instal·lació o dispar d'una vàlvula de seguretat.
Consum final de GLP pels clients
En aquest punt cal destacar els importants avantatges mediambientals que el GLP presenta
enfront de la majoria dels combustibles fòssils.

La combustió del GLP és molt més neta que la del carbó, fuel i gasoli. Enfront d'aquests
combustibles presenta una disminució dels contaminants emesos, com òxids de sofre, òxids de
nitrogen, partícules i incremats. A més, la seva combustió emet menys quantitat de CO 2 (principal
gas d'efecte hivernacle).

El GLP és, juntament amb el gas natural, el combustible fòssil més net . El caràcter gasós
d'ambdós afavoreix la combustió i redueix l'emissió de contaminants.

Finalment, mentre que el gas natural és un gas d'efecte hivernacle amb un factor d'escalfament
global 21 vegades superior a el CO 2 , el GLP no ho és.

5.7 INSTAL·LACIÓ RECEPTORA
5.7.1 MUNTANTS INDIVIDUALS
Canonada per a muntant individual de gas, col·locada superficialment, formada per tub de coure
estirat en fred sense soldadura, segons UNE-EN 1057.

5.7.2 INSTAL·LACIONS PARTICULARS
Canonada per a instal·lació interior de gas, form ada per tub de coure estirat en fred sense
soldadura, segons UNE-EN 1057; instal·lació en superfície.
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El volum brut mínim necessari per a recintes on se situen aparells de tipus A, s'indica en la taula
següent:
Volum brut mínim per a recintes amb aparells de tipus A
Planta

Recinte

Planta baixa

CUINA

Consum calorífic

Volum brut mínim

Volum del recinte

(kW)

(m³)

(m³)

44.0

36.00

222.32

Dispositius de detecció i tall automàtic
Els aparells amb focs oberts sense dispositiu de seguretat per extinció o de detecció de flama en
tots els seus cremadors s'han d'allotjar exclusivament en locals que disposin de ventilació ràpida,
excepte en els casos d'armaris- cuina on s'ha de complir l'establert a continuació

Els armaris-cuina no necessiten ventilació ràpida, encara que els cremadors superiors descoberts
dels aparells de cocció no incorporin dispositiu de seguretat per extinció o detecció de flama. No
obstant això, el local contigu amb el qual comuniquen sí que ha de complir els requisits de
ventilació ràpida.

Es pot considerar com ventilació ràpida la qual es realitza indirectament, a través d'una porta
fàcilment practicable, la superfície mínima de la qual és de 1.20 m², a un local contigu que disposa
de ventilació ràpida, si el consum calorífic total dels aparells que manquen de dispositiu de
seguretat és menor o igual a 30.00 kW.

5.7.4 EQUIPS, ELEMENTS I DISPOSITIUS DE LA INSTAL·LACIÓ

5.7.4.1 Valvuleria
En els trams de la instal·lació receptora, realitzats amb canonad es d'acer i polietilè, s'utilitzen
vàlvules acceptades per REPSOL. En els trams realitzats amb canonada de coure, s'utilitzen
vàlvules de pas total amb bola d'acer inoxidable AISI 316, eix no ejectable d'acer inoxidable AISI
316, estanquitat per anells tòrics, cos de llautó i pressió nominal mínima de 4.90 bar.
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II. ANNEX DE CÀLCULS. ELECTRICITAT
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CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION
Fórmulas
Emplearemos las siguientes:
Sistema Trifásico
I = Pc / 1,732 x U x Cos x R = amp (A)
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios
(V)
Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cos x R = amp (A)
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen  / 1000 x U x n x R x Cos) =
voltios (V)
En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en W atios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para líneas motor).
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m  /m.
Fórmula Conductividad Eléctrica
K = 1/
 =  20 [1+ (T-20)]
T = T 0 + [(T max -T 0 ) (I/I max )²]
Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
 = Resistividad del conductor a la temperatura T.
 20 = Resistividad del conductor a 20ºC.
Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m
Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m
 = Coeficiente de temperatura:
Cu = 0.003929
Al = 0.004032
T = Temperatura del conductor (ºC).
T 0 = Temperatura ambiente (ºC):
Cables enterrados = 25ºC
Cables al aire = 40ºC
T max = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):
XLPE, EPR = 90ºC
PVC = 70ºC
Barras Blindadas = 85ºC
I = Intensidad prevista por el conductor (A).
I max = Intensidad máxima admisible del conductor (A).
Fórmulas Sobrecargas
Ib In Iz
I2 1,45 Iz
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Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52.
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección
regulables, In es la intensidad de regulación escogida.
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la
práctica I2 se toma igual:
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores
automáticos (1,45 In como máximo).
- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).
Fórmulas compensación energía reactiva
cosØ = P/(P²+ Q²).
tgØ = Q/P.
Qc = Px(tgØ1-tgØ2).
C = Qcx1000/U²x ; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).
C = Qcx1000/3xU²x ; (Trifásico conexión triángulo).
Siendo:
P = Potencia activa instalación (kW).
Q = Potencia reactiva instalación (kVAr).
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.
U = Tensión compuesta (V).
 = 2xPixf ; f = 50 Hz.
C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).
Fórmulas Cortocircuito
* Ik3 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL)
* Ik2 = ct U / 2 (ZQ+ZT+ZL)
* Ik1 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE))
¡ATENCION!: La suma de las impedancias es vectorial, son números complejos y se suman
partes reales por un lado (R) e imaginarias por otro (X).
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:
Zt = (Rt² + Xt²) ½
Rt: R 1 + R 2 + ................+ R n (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto
de c.c.)
Xt: X 1 + X 2 + .............. + X n (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto
de c.c.)
Siendo:
Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico).
Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F).
Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de protección).
ct: Coeficiente de tensión.(Condiciones generales de cc según Ikmax o Ikmin), UNE_EN 60909.
U: Tensión F-F.
ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensión que alimenta nuestra instalación. Scc (MVA) Potencia
cc AT.
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XQ = 0.995 ZQ

RQ = 0.1 XQ

UNE_EN

60909
ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc%
Tensiones cc Trafo.
ZT = (ucc%/100) (U²/ Sn)

RT = (urcc%/100) (U²/ Sn)

XT

=

(ZT²

-

RT²) ½
ZL,ZN,ZPE: Impedancias
respectivamente.

de

los

conductores

de

fase,

neutro

y

protección

eléctrica

R=L/S·n
X = Xu · L / n
R: Resistencia de la línea.
X: Reactancia de la línea.
L: Longitud de la línea en m.
: Resistividad conductor, (Ikmax se evalúa a 20ºC, Ikmin a la temperatur a final de cc según
condiciones generales de cc).
S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE)
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro.
n: nº de conductores por fase.
* Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético).
CURVA B
CURVA C
CURVA D

IMAG = 5 In
IMAG = 10 In
IMAG = 20 In

Fórmulas Embarrados
Cálculo electrodinámico
max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · W y · n)
Siendo,
max: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
L: Separación entre apoyos (cm)
d: Separación entre pletinas (cm)
n: nº de pletinas por fase
W y: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)
adm: Tensión admisible material (kg/cm²)
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito
Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc)
Siendo,
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)
S: Sección total de las pletinas (mm²)
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107
Fórmulas Lmáx
Lmáx = 0.8 · U · S · k1 / (1.5 ·  20 · (1+m) · Ia · k2)
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Lmáx = Longitud máxima (m), para protección de personas por corte de la alimentación con
dispositivos de corriente máxima.
U = Tensión (V), Uff/ 3 en sistemas TN e IT con neutro distribuido, Uff en IT con neutro NO
distribuido.
S: Sección (mm²), Sfase en sistemas TN e IT con neutro NO distribuido, Sneutro en sistemas IT
con neutro distribuido.
k1 = Coeficiente por efecto inductivo en las líneas, 1 S<120mm², 0.9 S=120mm², 0.85 S=150mm²,
0.8 S=185mm², 0.75 S>=240mm².
 20 = Resistividad del conductor a 20ºC.
Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m
Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m
m = Sfase/Sneutro sistema TN_C, Sfase/Sprotección sistema TN_S, Sneutro/Sprotección sistema
IT neutro distribuido, Sfase/Sprotección sistema IT neutro NO distribuido.
Ia: Fusibles, I F5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5sg.
Interruptores automáticos, Imag (A):
CURVA B
IMAG = 5 In
CURVA C
IMAG = 10 In
CURVA D
IMAG = 20 In
k2 = 1 sistemas TN, 2 sistemas IT.
Fórmulas Resistencia Tierra
Placa enterrada
Rt = 0,8 · / P
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
P: Perímetro de la placa (m)
Pica vertical
Rt =  / L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud de la pica (m)
Conductor enterrado horizontalmente
Rt = 2· / L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud del conductor (m)
Asociación en paralelo de varios electrodos
Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
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Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perímetro de las placas (m)
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pág. 44DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT
- Potencia total instalada:
E1 ENLLUM 1
EM
EX ENLLUMEXT
AL ALARMA
E2 ENLLUM 2
FM2 PRESES MAG 2
E3 ENLLUM 3
FM3 PRESES MAG 3
FS2 PRESES SALA 2
FC1 PRESES CUINA 1
FC2 PRESES CUINA 2
FT2 TERMO
FR1 FREGIDORA 1
FR2 FREGIDORA 2
FN FORN
RV RENTAVAIXELLES
CL1
CL2
CL3
CL4
CP CAPANA
CF CAMBRA FRIG
SQB BAR
TOTAL....

384
200
120
100
100
3450
100
3450
3450
3450
3450
1500
3450
3450
5000
5000
2400
2400
2400
2400
3500
2500
26035
78289

- Potencia Máxima Admisible (W): 43646.4
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas
- Potencia Fase R (W): 23494
- Potencia Fase S (W): 16850
- Potencia Fase T (W): 21445
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pág. 45Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
-

Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad.
Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m  /m): 0.08;
Potencia de cálculo: 43600 W.

I=43600/1,732x400x1=62.93 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x25mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 25°C (Fc=1) 96 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 75 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 52.93
e(parcial)=(25x43600/51.36x400x25)+(25x43600x0.08x0/1000x400x1x1)=2.12 V.=0.53 %
e(total)=0.53% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.
Cálculo de la Línea: D1
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 804 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
984.8 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=984.8/230.94x0.8=5.33 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.89
e(parcial)=2x0.3x984.8/53.6x230.94x4=0.01 V.=0.01 %
e(total)=0.54% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: E1 ENLLUM 1
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 584 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
740.8 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=740.8/230.94x0.9=3.56 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 17 A. según ITC-BT-19
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Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.32
e(parcial)=2x0.3x740.8/53.52x230.94x1.5=0.02 V.=0.01 %
e(total)=0.55% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: E1 ENLLUM 1
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 40 m; Cos : 0.9; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 384 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
384x1.2=460.8 W.

I=460.8/230.94x0.9=2.22 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.7
e(parcial)=2x40x460.8/53.64x230.94x1.5=1.98 V.=0.86 %
e(total)=1.41% ADMIS (4.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: EM
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 40 m; Cos : 1; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 200 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100x1.8+100=280 W.

I=280/230.94x1=1.21 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.21
e(parcial)=2x40x280/53.73x230.94x1.5=1.2 V.=0.52 %
e(total)=1.07% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: EX ENLLUMEXT
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
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- Potencia a instalar: 120 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
120x1.2=144 W .
I=144/230.94x0.9=0.69 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.07
e(parcial)=2x50x144/53.76x230.94x1.5=0.77 V.=0.33 %
e(total)=0.87% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Int.Crepuscular In: 10 A.
Cálculo de la Línea: AL ALARMA
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 100 W.
Potencia de cálculo: 100 W.

I=100/230.94x0.8=0.54 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.04
e(parcial)=2x5x100/53.77x230.94x1.5=0.05 V.=0.02 %
e(total)=0.56% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: D2
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 3550 W .
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3570 W .(Coef. de Simult.: 1 )

I=3570/230.94x0.8=19.32 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19
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Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 51.66
e(parcial)=2x0.3x3570/51.59x230.94x4=0.04 V.=0.02 %
e(total)=0.55% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: E2 ENLLUM 2
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 100 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100x1.2=120 W .

I=120/230.94x0.9=0.58 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.05
e(parcial)=2x30x120/53.77x230.94x1.5=0.39 V.=0.17 %
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: FM2 PRESES MAG 2
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 3450 W .
Potencia de cálculo: 3450 W .

I=3450/230.94x1=14.94 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.74
e(parcial)=2x30x3450/50.69x230.94x2.5=7.07 V.=3.06 %
e(total)=3.61% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: D2
- Tensión de servicio: 230.94 V.
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Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 3550 W .
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3570 W .(Coef. de Simult.: 1 )

I=3570/230.94x0.8=19.32 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 51.66
e(parcial)=2x0.3x3570/51.59x230.94x4=0.04 V.=0.02 %
e(total)=0.55% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: E3 ENLLUM 3
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 100 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100x1.2=120 W .

I=120/230.94x0.9=0.58 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.05
e(parcial)=2x30x120/53.77x230.94x1.5=0.39 V.=0.17 %
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: FM3 PRESES MAG 3
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 3450 W .
Potencia de cálculo: 3450 W .

I=3450/230.94x1=14.94 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
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Temperatura cable (ºC): 56.74
e(parcial)=2x30x3450/50.69x230.94x2.5=7.07 V.=3.06 %
e(total)=3.61% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: D6
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 6900 W .
Potencia de cálculo:
6900 W .(Coef. de Simult.: 1 )

I=6900/230.94x1=29.88 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.74
e(parcial)=2x0.3x6900/50.69x230.94x6=0.06 V.=0.03 %
e(total)=0.56% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: FS2 PRESES SALA 2
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 3450 W .
Potencia de cálculo: 3450 W .

I=3450/230.94x1=14.94 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.74
e(parcial)=2x30x3450/50.69x230.94x2.5=7.07 V.=3.06 %
e(total)=3.62% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: FC1 PRESES CUINA 1
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m  /m): 0;
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- Potencia de cálculo: 3450 W .
I=3450/230.94x1=14.94 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.74
e(parcial)=2x30x3450/50.69x230.94x2.5=7.07 V.=3.06 %
e(total)=3.62% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: D6
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 4950 W .
Potencia de cálculo:
4950 W .(Coef. de Simult.: 1 )

I=4950/230.94x1=21.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 48.61
e(parcial)=2x0.3x4950/52.14x230.94x6=0.04 V.=0.02 %
e(total)=0.55% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: FC2 PRESES CUINA 2
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 3450 W .
Potencia de cálculo: 3450 W .

I=3450/230.94x1=14.94 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.74
e(parcial)=2x30x3450/50.69x230.94x2.5=7.07 V.=3.06 %
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Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: FT2 TERMO
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 1500 W .
Potencia de cálculo: 1500 W .

I=1500/230.94x1=6.5 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 43.16
e(parcial)=2x15x1500/53.16x230.94x2.5=1.47 V.=0.63 %
e(total)=1.18% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: D6
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 6900 W .
Potencia de cálculo:
6900 W .(Coef. de Simult.: 1 )

I=6900/230.94x1=29.88 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.74
e(parcial)=2x0.3x6900/50.69x230.94x6=0.06 V.=0.03 %
e(total)=0.56% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: FR1 FREGIDORA 1
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 3450 W .
Potencia de cálculo: 3450 W .
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Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 59.37
e(parcial)=2x30x3450/50.23x230.94x2.5=7.14 V.=3.09 %
e(total)=3.65% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: FR2 FREGIDORA 2
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 3450 W .
Potencia de cálculo: 3450 W .

I=3450/230.94x1=14.94 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 59.37
e(parcial)=2x30x3450/50.23x230.94x2.5=7.14 V.=3.09 %
e(total)=3.65% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea:
-

Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 10000 W.
Potencia de cálculo:
10000 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=10000/1,732x400x0.8=18.04 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 34 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 48.45
e(parcial)=0.3x10000/52.17x400x6=0.02 V.=0.01 %
e(total)=0.54% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
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Cálculo de la Línea: FN FORN
-

Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 20 m; Cos : 0.9; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 5000 W .
Potencia de cálculo: 5000 W .

I=5000/1,732x400x0.9=8.02 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 45.95
e(parcial)=20x5000/52.63x400x2.5=1.9 V.=0.47 %
e(total)=1.01% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: RV RENTAVAIXELLES
-

Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 20 m; Cos : 0.9; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 5000 W .
Potencia de cálculo: 5000 W .

I=5000/1,732x400x0.9=8.02 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 45.95
e(parcial)=20x5000/52.63x400x2.5=1.9 V.=0.47 %
e(total)=1.01% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: D6
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 4800 W .
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
2400x1.25+2400=5400 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=5400/230.94x1=23.38 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
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opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 50.25
e(parcial)=2x0.3x5400/51.84x230.94x6=0.05 V.=0.02 %
e(total)=0.55% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: CL1
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 20 m; Cos : 0.9; Xu(m  /m): 0; R: 1
Potencia a instalar: 2400 W .
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
2400x1.25=3000 W.

I=3000/230.94x0.9x1=14.43 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 32 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 50.17
e(parcial)=2x20x3000/51.85x230.94x4x1=2.51 V.=1.08 %
e(total)=1.63% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: CL2
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 20 m; Cos : 0.9; Xu(m  /m): 0; R: 1
Potencia a instalar: 2400 W .
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
2400x1.25=3000 W.

I=3000/230.94x0.9x1=14.43 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 32 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 50.17
e(parcial)=2x20x3000/51.85x230.94x4x1=2.51 V.=1.08 %
e(total)=1.63% ADMIS (6.5% MAX.)
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I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: D6
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 4800 W .
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
2400x1.25+2400=5400 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=5400/230.94x1=23.38 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 50.25
e(parcial)=2x0.3x5400/51.84x230.94x6=0.05 V.=0.02 %
e(total)=0.55% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: CL3
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 35 m; Cos : 0.9; Xu(m  /m): 0; R: 1
Potencia a instalar: 2400 W .
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
2400x1.25=3000 W.

I=3000/230.94x0.9x1=14.43 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 32 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 50.17
e(parcial)=2x35x3000/51.85x230.94x4x1=4.38 V.=1.9 %
e(total)=2.45% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: CL4
- Tensión de servicio: 230.94 V.
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 35 m; Cos : 0.9; Xu(m  /m): 0; R: 1
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- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
2400x1.25=3000 W.
I=3000/230.94x0.9x1=14.43 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 32 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 50.17
e(parcial)=2x35x3000/51.85x230.94x4x1=4.38 V.=1.9 %
e(total)=2.45% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea:
-

Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 6000 W .
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
3500x1.25+2500=6875 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=6875/1,732x400x0.8=12.4 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 34 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 43.99
e(parcial)=0.3x6875/53x400x6=0.02 V.=0 %
e(total)=0.53% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: CP CAPANA
-

Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m  /m): 0; R: 1
Potencia a instalar: 3500 W .
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
3500x1.25=4375 W.

I=4375/1,732x400x0.8x1=7.89 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
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Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 46.44
e(parcial)=15x4375/52.54x400x2.5x1=1.25 V.=0.31 %
e(total)=0.85% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
Inter. Aut. Tripolar Int. 10 A. Relé térmico, Reg: 6.3÷10 A.
Cálculo de la Línea: CF CAMBRA FRIG
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m  /m): 0; R: 1
Potencia a instalar: 2500 W .
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
2500x1.25=3125 W.

I=3125/230.94x0.8x1=16.91 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 64.84
e(parcial)=2x15x3125/49.31x230.94x2.5x1=3.29 V.=1.43 %
e(total)=1.96% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Cálculo de la Línea: SQB BAR
-

Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 26035 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
1500x1.25+19493.6=21368.6 W.(Coef. de Simult.: 0.8 )

I=21368.6/1,732x400x1=30.84 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 63 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 51.98
e(parcial)=30x21368.6/51.53x400x10=3.11 V.=0.78 %
e(total)=1.31% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.
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SQB BAR
DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia total instalada:
E4
EM1
FS1 PRESES SALA
E5 ENLLUM 5
FM1 PRESES MAG
E6 ENLLUM 6
FS3 PRESES BANYS
FB1 PRESES BARRA 1
FT1 TERMO
FB2 PRESES BARRA 2
RG RENTAGOTS
RC RECUP
TOTAL....

440
200
3450
95
3450
100
3450
3450
1500
3450
3450
3000
26035

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 835
- Potencia Instalada Fuerza (W): 25200
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas
- Potencia Fase R (W): 10990
- Potencia Fase S (W): 3550
- Potencia Fase T (W): 8495

Cálculo de la Línea: D1
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 4090 W .
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4258 W .(Coef. de Simult.: 1 )

I=4258/230.94x0.8=23.05 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.58
e(parcial)=2x0.3x4258/50.71x230.94x4=0.05 V.=0.02 %
e(total)=1.33% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: E1 ENLLUM 1
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
Longitud: 0.3 m; Cos : 0.9; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 640 W.
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808 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=808/230.94x0.9=3.89 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 17 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.57
e(parcial)=2x0.3x808/53.47x230.94x1.5=0.03 V.=0.01 %
e(total)=1.34% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: E4
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 440 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
440x1.2=528 W .

I=528/230.94x0.9=2.54 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.92
e(parcial)=2x30x528/53.6x230.94x1.5=1.71 V.=0.74 %
e(total)=2.08% ADMIS (4.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: EM1
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 40 m; Cos : 1; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 200 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100x1.8+100=280 W.

I=280/230.94x1=1.21 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.21
e(parcial)=2x40x280/53.73x230.94x1.5=1.2 V.=0.52 %
e(total)=1.86% ADMIS (4.5% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: FS1 PRESES SALA
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 3450 W .
Potencia de cálculo: 3450 W .

I=3450/230.94x1=14.94 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.74
e(parcial)=2x30x3450/50.69x230.94x2.5=7.07 V.=3.06 %
e(total)=4.39% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: D2
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 3545 W .
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3564 W .(Coef. de Simult.: 1 )

I=3564/230.94x0.8=19.29 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 51.62
e(parcial)=2x0.3x3564/51.59x230.94x4=0.04 V.=0.02 %
e(total)=1.33% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: E5 ENLLUM 5
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 95 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
95x1.2=114 W.
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Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.04
e(parcial)=2x30x114/53.77x230.94x1.5=0.37 V.=0.16 %
e(total)=1.49% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: FM1 PRESES MAG
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 3450 W .
Potencia de cálculo: 3450 W .

I=3450/230.94x1=14.94 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.74
e(parcial)=2x30x3450/50.69x230.94x2.5=7.07 V.=3.06 %
e(total)=4.39% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: D2
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 3550 W .
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3570 W .(Coef. de Simult.: 1 )

I=3570/230.94x0.8=19.32 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 31 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 51.66
e(parcial)=2x0.3x3570/51.59x230.94x4=0.04 V.=0.02 %
e(total)=1.33% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
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Cálculo de la Línea: E6 ENLLUM 6
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 30 m; Cos : 0.9; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 100 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100x1.2=120 W .

I=120/230.94x0.9=0.58 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.05
e(parcial)=2x30x120/53.77x230.94x1.5=0.39 V.=0.17 %
e(total)=1.5% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: FS3 PRESES BANYS
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 3450 W .
Potencia de cálculo: 3450 W .

I=3450/230.94x1=14.94 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.74
e(parcial)=2x30x3450/50.69x230.94x2.5=7.07 V.=3.06 %
e(total)=4.39% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: D6
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 4950 W .
Potencia de cálculo:
4950 W .(Coef. de Simult.: 1 )

I=4950/230.94x1=21.43 A.
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 48.61
e(parcial)=2x0.3x4950/52.14x230.94x6=0.04 V.=0.02 %
e(total)=1.33% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: FB1 PRESES BARRA 1
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 3450 W .
Potencia de cálculo: 3450 W .

I=3450/230.94x1=14.94 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.74
e(parcial)=2x10x3450/50.69x230.94x2.5=2.36 V.=1.02 %
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: FT1 TERMO
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 1500 W .
Potencia de cálculo: 1500 W .

I=1500/230.94x1=6.5 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 43.16
e(parcial)=2x15x1500/53.16x230.94x2.5=1.47 V.=0.63 %
e(total)=1.96% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
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-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 6900 W .
Potencia de cálculo:
6900 W .(Coef. de Simult.: 1 )

I=6900/230.94x1=29.88 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.74
e(parcial)=2x0.3x6900/50.69x230.94x6=0.06 V.=0.03 %
e(total)=1.33% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: FB2 PRESES BARRA 2
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 3450 W .
Potencia de cálculo: 3450 W .

I=3450/230.94x1=14.94 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.74
e(parcial)=2x10x3450/50.69x230.94x2.5=2.36 V.=1.02 %
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: RG RENTAGOTS
-

Tensión de servicio: 230.94 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m  /m): 0;
Potencia a instalar: 3450 W .
Potencia de cálculo: 3450 W .

I=3450/230.94x1=14.94 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
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Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 56.74
e(parcial)=2x15x3450/50.69x230.94x2.5=3.54 V.=1.53 %
e(total)=2.87% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: RC RECUP
-

Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m  /m): 0; R: 1
Potencia a instalar: 3000 W .
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
1500x1.25+1500=3375 W.

I=3375/1,732x400x0.8x1=6.09 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 43.83
e(parcial)=15x3375/53.04x400x2.5x1=0.95 V.=0.24 %
e(total)=1.55% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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Cuadro General de Mando y Protección
P.Cálculo Dist.Cálc
Sección
I.Cálculo I.Adm. C.T.Par C.T.Tota Dimensiones(mm)
(W )
. (m)
(mm²)
(A)
(A)
c. (%)
l (%) Tubo,Canal,Band.
DERIVACION IND.
43600
25
4x25Cu
62.93
96
0.53
0.53
75
D1
984.8
0.3
2x4Cu
5.33
31
0.01
0.54
E1 ENLLUM 1
740.8
0.3
2x1.5Cu
3.56
17
0.01
0.55
E1 ENLLUM 1
460.8
40 2x1.5+TTx1.5Cu
2.22
14.5
0.86
1.41
16
EM
280
40 2x1.5+TTx1.5Cu
1.21
14.5
0.52
1.07
16
EX ENLLUMEXT
144
50 2x1.5+TTx1.5Cu
0.69
14.5
0.33
0.87
16
AL ALARMA
100
5 2x1.5+TTx1.5Cu
0.54
14.5
0.02
0.56
16
D2
3570
0.3
2x4Cu
19.32
31
0.02
0.55
E2 ENLLUM 2
120
30 2x1.5+TTx1.5Cu
0.58
14.5
0.17
0.72
16
FM2 PRESES MAG 2
3450
30 2x2.5+TTx2.5Cu
14.94
20
3.06
3.61
20
D2
3570
0.3
2x4Cu
19.32
31
0.02
0.55
E3 ENLLUM 3
120
30 2x1.5+TTx1.5Cu
0.58
14.5
0.17
0.72
16
FM3 PRESES MAG 3
3450
30 2x2.5+TTx2.5Cu
14.94
20
3.06
3.61
20
D6
6900
0.3
2x6Cu
29.88
40
0.03
0.56
FS2 PRESES SALA 2
3450
30 2x2.5+TTx2.5Cu
14.94
20
3.06
3.62
20
FC1 PRESES CUINA 1
3450
30 2x2.5+TTx2.5Cu
14.94
20
3.06
3.62
20
D6
4950
0.3
2x6Cu
21.43
40
0.02
0.55
FC2 PRESES CUINA 2
3450
30 2x2.5+TTx2.5Cu
14.94
20
3.06
3.61
20
FT2 TERMO
1500
15 2x2.5+TTx2.5Cu
6.5
20
0.63
1.18
20
D6
6900
0.3
2x6Cu
29.88
40
0.03
0.56
FR1 FREGIDORA 1
3450
30 2x2.5+TTx2.5Cu
14.94
24
3.09
3.65
20
FR2 FREGIDORA 2
3450
30 2x2.5+TTx2.5Cu
14.94
24
3.09
3.65
20
10000
0.3
4x6Cu
18.04
34
0.01
0.54
FN FORN
5000
20 4x2.5+TTx2.5Cu
8.02
18
0.47
1.01
20
RV RENTAVAIXELLES
5000
20 4x2.5+TTx2.5Cu
8.02
18
0.47
1.01
20
D6
5400
0.3
2x6Cu
23.38
40
0.02
0.55
CL1
3000
20
2x4+TTx4Cu
14.43
32
1.08
1.63
20
CL2
3000
20
2x4+TTx4Cu
14.43
32
1.08
1.63
20
D6
5400
0.3
2x6Cu
23.38
40
0.02
0.55
CL3
3000
35
2x4+TTx4Cu
14.43
32
1.9
2.45
20
CL4
3000
35
2x4+TTx4Cu
14.43
32
1.9
2.45
20
6875
0.3
4x6Cu
12.4
34
0
0.53
CP CAPANA
4375
15 3x2.5+TTx2.5Cu
7.89
22
0.31
0.85
20
CF CAMBRA FRIG
3125
15 2x2.5+TTx2.5Cu
16.91
24
1.43
1.96
20
SQB BAR 21368.6
30 4x10+TTx10Cu
30.84
63
0.78
1.31
Denominación
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Denominación
DERIVACION IND.
D1
E1 ENLLUM 1
E1 ENLLUM 1
EM
EX ENLLUMEXT
AL ALARMA
D2
E2 ENLLUM 2
FM2 PRESES MAG 2
D2
E3 ENLLUM 3
FM3 PRESES MAG 3
D6
FS2 PRESES SALA 2
FC1 PRESES CUINA 1
D6
FC2 PRESES CUINA 2
FT2 TERMO
D6
FR1 FREGIDORA 1
FR2 FREGIDORA 2
FN FORN
RV RENTAVAIXELLES
D6
CL1
CL2
D6
CL3
CL4
CP CAPANA
CF CAMBRA FRIG
SQB BAR

Longitu
d (m)
25
0.3
0.3
40
40
50
5
0.3
30
30
0.3
30
30
0.3
30
30
0.3
30
15
0.3
30
30
0.3
20
20
0.3
20
20
0.3
35
35
0.3
15
15
30

Sección
(mm²)
4x25Cu
2x4Cu
2x1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x4Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x4Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x6Cu
4x2.5+TTx2.5Cu
4x2.5+TTx2.5Cu
2x6Cu
2x4+TTx4Cu
2x4+TTx4Cu
2x6Cu
2x4+TTx4Cu
2x4+TTx4Cu
4x6Cu
3x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
4x10+TTx10Cu

Ikmaxi P de C Ikmaxf
(kA)
(kA)
(kA)
23.111
25 10.545
6.159
5.8
5.8
6 5.014
5.014
0.251
5.014
6 0.251
5.8
6 0.204
5.8
6 1.565
6.159
5.8
5.8
6 0.333
5.8
6 0.535
6.159
5.8
5.8
6 0.333
5.8
6 0.535
6.159
5.914
5.914
6 0.536
5.914
6 0.536
6.159
5.914
5.914
6 0.536
5.914
6 0.986
6.159
5.914
5.914
6 0.536
5.914
6 0.536
10.545
10.213
10.213
15 1.526
10.213
15 1.526
6.159
5.914
5.914
6 1.146
5.914
6 1.146
6.159
5.914
5.914
6 0.712
5.914
6 0.712
10.545
10.213
10.213
15 1.948
5.914
6 0.986
10.545 15|4.5 3.337
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Ikminf
Curva Lmáxim
Fase
(A)
válida, xln a (m)
3164.41
63;C
2994.36
R
2618.43
10;C
R
145.49
R
145.49
10;C
R
118.36
10;C
R
875.88
10;C
R
2994.36
S
192.28
10;C
S
307.48
16;C
S
2994.36
T
192.28
10;C
T
307.48
16;C
T
3048.88
R
308.06
16;C
R
308.06
16;C
R
3048.88
S
308.06
16;C
S
560.28
16;C
S
3048.88
T
255.57
16;C
T
255.57
16;C
T
3048.88
440.17
16;C
440.17
16;C
3048.88
R
549.69
20;C
R
549.69
20;C
R
3048.88
S
340.04
20;C
S
340.04
20;C
S
3048.88
813.06
10;10 In
472.14
20;C
T
826.44 32;C|32;C

pág. 69Subcuadro SQB BAR
P.Cálculo Dist.Cálc
Sección
I.Cálculo I.Adm. C.T.Par C.T.Tota Dimensiones(mm)
(W )
. (m)
(mm²)
(A)
(A)
c. (%)
l (%) Tubo,Canal,Band.
D1
4258
0.3
2x4Cu
23.05
31
0.02
1.33
E1 ENLLUM 1
808
0.3
2x1.5Cu
3.89
17
0.01
1.34
E4
528
30 2x1.5+TTx1.5Cu
2.54
14.5
0.74
2.08
16
EM1
280
40 2x1.5+TTx1.5Cu
1.21
14.5
0.52
1.86
16
FS1 PRESES SALA
3450
30 2x2.5+TTx2.5Cu
14.94
20
3.06
4.39
20
D2
3564
0.3
2x4Cu
19.29
31
0.02
1.33
E5 ENLLUM 5
114
30 2x1.5+TTx1.5Cu
0.55
14.5
0.16
1.49
16
FM1 PRESES MAG
3450
30 2x2.5+TTx2.5Cu
14.94
20
3.06
4.39
20
D2
3570
0.3
2x4Cu
19.32
31
0.02
1.33
E6 ENLLUM 6
120
30 2x1.5+TTx1.5Cu
0.58
14.5
0.17
1.5
16
FS3 PRESES BANYS
3450
30 2x2.5+TTx2.5Cu
14.94
20
3.06
4.39
20
D6
4950
0.3
2x6Cu
21.43
40
0.02
1.33
FB1 PRESES BARRA 1
3450
10 2x2.5+TTx2.5Cu
14.94
20
1.02
2.35
20
FT1 TERMO
1500
15 2x2.5+TTx2.5Cu
6.5
20
0.63
1.96
20
D6
6900
0.3
2x6Cu
29.88
40
0.03
1.33
FB2 PRESES BARRA 2
3450
10 2x2.5+TTx2.5Cu
14.94
20
1.02
2.35
20
RG RENTAGOTS
3450
15 2x2.5+TTx2.5Cu
14.94
20
1.53
2.87
20
RC RECUP
3375
15 4x2.5+TTx2.5Cu
6.09
22
0.24
1.55
20
Denominación

Cortocircuito
Denominación
D1
E1 ENLLUM 1
E4
EM1
FS1 PRESES SALA
D2
E5 ENLLUM 5
FM1 PRESES MAG
D2
E6 ENLLUM 6
FS3 PRESES BANYS
D6
FB1 PRESES BARRA 1
FT1 TERMO
D6
FB2 PRESES BARRA 2
RG RENTAGOTS
RC RECUP

Longitu
d (m)
0.3
0.3
30
40
30
0.3
30
30
0.3
30
30
0.3
10
15
0.3
10
15
15

Sección
Ikmaxi P de C
(mm²)
(kA)
(kA)
2x4Cu 1.714
2x1.5Cu 1.684
4.5
2x1.5+TTx1.5Cu 1.607
2x1.5+TTx1.5Cu 1.607
4.5
2x2.5+TTx2.5Cu 1.684
4.5
2x4Cu 1.714
2x1.5+TTx1.5Cu 1.684
4.5
2x2.5+TTx2.5Cu 1.684
4.5
2x4Cu 1.714
2x1.5+TTx1.5Cu 1.684
4.5
2x2.5+TTx2.5Cu 1.684
4.5
2x6Cu 1.714
2x2.5+TTx2.5Cu 1.694
4.5
2x2.5+TTx2.5Cu 1.694
4.5
2x6Cu 1.714
2x2.5+TTx2.5Cu 1.694
4.5
2x2.5+TTx2.5Cu 1.694
4.5
4x2.5+TTx2.5Cu 3.337
4.5
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Ikmaxf
(kA)
1.684
1.607
0.289
0.227
0.435
1.684
0.291
0.435
1.684
0.291
0.435
1.694
0.864
0.694
1.694
0.864
0.694
1.383

Ikminf
Curva Lmáxim
Fase
(A)
válida, xln a (m)
814.17
R
783.17
10;C
R
162.67
R
128.68
10;C
R
240.96
16;C
R
814.17
T
163.97
10;C
T
240.96
16;C
T
814.17
S
163.97
10;C
S
240.96
16;C
S
818.22
T
455.46
16;C
T
372.77
16;C
T
818.22
R
455.46
16;C
R
372.77
16;C
R
332.93
16;C
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III. ANNEX DE CÀLCULS. CLIMATITZACIÓ.
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1.- PARÀMETRES GENERALS

Emplaçament: Riba-roja d'Ebre
Latitud (graus): 41.29 graus
Altitud sobre el nivell del mar: 76 m
Percentil per a estiu: 5.0 %
Temperatura seca estiu: 27.37 °C
Temperatura humida estiu: 22.50 °C
Oscil·lació mitjana diària: 8.4 °C
Oscil·lació mitjana anual: 27.5 °C
Percentil per a hivern: 97.5 %
Temperatura seca a l'hivern: 1.20 °C
Humitat relativa a l'hivern: 90 %
Velocitat del vent: 3.6 m/s
Temperatura del terreny: 6.40 °C
Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 %
Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 %
Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 %
Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 %
Suplement d'intermitència per a calefacció: 10 %
Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal·lació: 3 %
Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 10 %
Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 10 %
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2.- RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES
2.1. Refrigeració
Planta baixa
CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

BAR (Restaurants) RESTAURANT
Condicions de projecte
Internes

Externes

Temperatura interior = 25.0 °C

Temperatura exterior = 26.8 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.5 °C
C.
LATENT
(W)

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agost

C.
SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus

Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana

NO

14.9

1.69

389

Clar

21.9

-77.39

Façana

SO

19.1

1.69

389

Clar

22.6

-78.58

U
(W/(m²·K))

Coef. radiació
solar

Finestres exteriors
Nre.
finestres

Orientaci
ó

Superfície total
(m²)

Guany
(W/m²)

1

NO

3.9

4.99

0.83

150.1

1

NO

3.7

4.99

0.83

119.0

581.51
445.45

2

SO

12.8

4.99

0.83

330.1

4238.95

1

SO

0.6

4.99

0.83

270.4

170.74

Cobertes
Tipus

Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Teulada

89.4

1.52

Teq. (°C)

420 Intermedi

28.3

447.30

Tancaments interiors
Tipus

Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior

61.8

2.12

100

25.3

36.27

Paret interior

9.2

1.51

388

23.4

-22.19
Total estructural

5742.06

1322.91

2100.99

Ocupants
Activitat

Nre. persones C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Assegut o en repòs

35

37.80

60.03

Il·luminació
Tipus

Potència (W) Coef. il·luminació

Fluorescent sense reactància

425.83

0.90

383.25

Instal·lacions i altres càrregues

936.83
Càrregues interiors

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació

1322.91

3421.06

Càrregues interiors totals

4743.97

3.0 %

Majoració de càrregues

274.89

10.0 % 132.29

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88

Càrregues internes totals

916.31

1455.20

10354.32

Potència tèrmica interna total

11809.53

4468.70

567.02

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
981.1
Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 50.0 %

-283.51

Majoració de càrregues

10.0 % 446.87
Càrregues de ventilació

4915.57

311.86

Potència tèrmica de ventilació total

5227.43

Potència tèrmica
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28.35

6370.77

10666.18
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POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 17037.0 W
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

MENJADOR (Restaurants 53P) RESTAURANT
Condicions de projecte

Internes

Externes

Temperatura interior = 25.0 °C

Temperatura exterior = 26.8 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.5 °C

C.
LATENT
(W)

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Juliol

C.
SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus

Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana

SE

24.4

1.69

389

Clar

24.2

-33.01

Façana

NO

16.6

1.69

389

Clar

22.1

-82.17

Finestres exteriors
Nre.
finestres

Orientaci
ó

Superfície total
(m²)

U
(W/(m²·K))

Coef. radiació
solar

Guany
(W/m²)

2

SE

7.6

4.99

0.83

64.2

485.71

1

NO

3.7

4.99

0.83

121.8

452.66

1

NO

3.6

4.99

0.83

239.7

863.10

Cobertes
Tipus

Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Teulada

86.8

1.52

Teq. (°C)

420 Intermedi

29.7

625.50

Tancaments interiors
Tipus

Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior

32.0

2.12

100

25.3

18.78

Paret interior

7.9

1.51

388

23.4

-19.17
Total estructural

2311.39

2003.27

3181.50

Ocupants
Activitat

Nre. persones C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Assegut o en repòs

53

37.80

60.03

Il·luminació
Tipus

Potència (W) Coef. il·luminació

Fluorescent sense reactància

402.61

0.90

362.35

Instal·lacions i altres càrregues

885.74
Càrregues interiors

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació

2003.27

4429.58

Càrregues interiors totals

6432.85

3.0 %

Majoració de càrregues

202.23

10.0 % 200.33

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.78

Càrregues internes totals

674.10

2203.59

7617.30

Potència tèrmica interna total

9820.89

6952.34

882.16

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
1526.4
Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 50.0 %

-441.08

Majoració de càrregues

10.0 % 695.23
Càrregues de ventilació

7647.58

485.19

Potència tèrmica de ventilació total

8132.77

Potència tèrmica

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 80.5 m² 223.0 W/m²
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44.11

9851.17

8102.49

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 17953.7 W
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Planta baixa

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

BAR (Restaurants) RESTAURANT
Condicions de projecte
Internes

Externes

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = 1.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Càrregues tèrmiques de calefacció
Tancaments exteriors
Tipus

Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana

NO

14.9

1.69

389

Clar

576.05

Façana

SO

19.1

1.69

389

Clar

672.41

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K))
2

NO

7.6

4.99

865.01

3

SO

13.5

4.99

1396.53

Cobertes
Tipus

Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Teulada

89.4

1.70

420 Intermedi

3011.02

Forjats inferiors
Tipus

Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)

Forjat sanitari

85.2

0.59

523

730.92

Tancaments interiors
Tipus

Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)

Paret interior

61.8

2.12

100

1295.19

Paret interior

9.2

1.51

388

136.77
Total estructural

8683.90

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús

10.0 % 868.39

Majoració de càrregues

10.0 % 868.39

Càrregues internes totals

10420.68

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
981.1

6331.02

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 50.0 %

-3165.51

Majoració de càrregues

10.0 % 316.55
Potència tèrmica de ventilació total

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE
85.2 m²

163.2 POTÈNCIA TÈRMICA
W/m² TOTAL :
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3482.06
13902.7
W

pág. 76-

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

MENJADOR (Restaurants 53P) RESTAURANT
Condicions de projecte
Internes

Externes

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = 1.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Càrregues tèrmiques de calefacció
Tancaments exteriors
Tipus

Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Façana

SE

24.4

1.69

389

Clar

858.13

Façana

NO

16.6

1.69

389

Clar

639.89

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K))
2

SE

7.6

4.99

783.85

2

NO

7.3

4.99

830.86

Cobertes
Tipus

Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color

Teulada

86.8

1.70

420 Intermedi

2923.05

Forjats inferiors
Tipus

Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)

Forjat sanitari

80.5

0.59

523

690.98

Tancaments interiors
Tipus

Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)

Paret interior

32.0

2.12

100

670.49

Paret interior

7.9

1.51

388

118.17
Total estructural

7515.43

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús

10.0 % 751.54

Majoració de càrregues

10.0 % 751.54

Càrregues internes totals

9018.51

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
1526.4

9849.71

Recuperació de calor
Eficiència tèrmica = 50.0 %

-4924.86

Majoració de càrregues

10.0 % 492.49
Potència tèrmica de ventilació total

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE
80.5 m²

179.3 POTÈNCIA TÈRMICA
W/m² TOTAL :

76

5417.34
14435.9
W
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3.- RESUM DELS RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES
Refrigeració
Conjunt: RESTAURANT
Subtotals
Recinte
BAR

Planta

Càrrega interna

Estructural Sensible interior Total interior Sensible
(W)
(W)
(W)
(W)

Total
(W)

Ventilació

Potència tèrmica

Cabal Sensible Càrrega total Per superfície Sensible Màxima simultània Màxima
(m³/h)
(W)
(W)
(W/m²)
(W)
(W)
(W)

Planta baixa

5742.06

3421.06

4743.97

10354.32 11809.53 981.11

MENJADOR Planta baixa

2311.39

4429.58

6432.85

7617.30

311.86

5227.43

200.04

10666.18

16591.63

17036.96

9820.89 1526.40 485.19

8132.77

222.97

8102.49

17953.66

17953.66

Total

2507.5

Càrrega total simultània

34545.3

Calefacció
Conjunt: RESTAURANT
Recinte

Planta

BAR
Planta baixa
MENJADOR Planta baixa
Total

Ventilació
Potència
Càrrega interna sensible
Cabal
Càrrega
total
Per
superfície
Màxima
simultània Màxima
(W)
(m³/h)
(W)
(W/m²)
(W)
(W)
10420.68
9018.51

981.11
1526.40
2507.5

3482.06
5417.34

163.24
179.28

Càrrega total simultània

13902.74
14435.85

13902.74
14435.85

28338.6

4.- RESUM DELS RESULTATS PER A CONJUNTS DE RECINTES.
Refrigeració
Potència per superfície Potència total
Conjunt
(W/m²)
(W)
RESTAURANT
112.1
34545.3
Calefacció
Potència per superfície Potència total
Conjunt
(W/m²)
(W)
RESTAURANT
92.0
28338.6
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5.- SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIRE. CONDUCTES
Conductes
Tram
Inici

Final

Q
(m³/h)

wxh
(mm)

V
(m/s)


(mm)

L
(m)

P1
(Pa)

A1-Planta baixa

A2-Planta baixa

2507.5

7.0

355.0

2.24

A1-Planta baixa

N7-Planta baixa

2507.5 400x250

7.5

343.3

18.69

A1-Planta baixa

N2-Planta baixa

2507.5 400x250

7.5

343.3

10.25

A1-Planta baixa

A3-Planta baixa

2507.5

7.0

355.0

7.96

23.62

N2-Planta baixa
N2-Planta baixa

N1-Planta baixa
N1-Planta baixa

5.8
2.9

244.1
244.1

1.52
6.88

3.23
3.23

N2-Planta baixa

N1-Planta baixa

250x200

244.1

0.43

N2-Planta baixa

N9-Planta baixa

1526.4 300x250

6.0

299.1

10.16

N7-Planta baixa
N7-Planta baixa

N6-Planta baixa
N6-Planta baixa

981.1 250x200
490.6 250x200

5.8
2.9

244.1
244.1

0.93
1.91

N7-Planta baixa

N6-Planta baixa

250x200

244.1

0.50

N7-Planta baixa

N8-Planta baixa

1526.4 300x250

6.0

299.1

12.02

N8-Planta baixa

N5-Planta baixa

763.2 250x200

4.5

244.1

1.01

2.58

94.43

N8-Planta baixa

N5-Planta baixa

381.6 250x200

2.3

244.1

1.77

2.58

94.94

N8-Planta baixa

N5-Planta baixa

250x200

244.1

0.54

N8-Planta baixa
N8-Planta baixa

N3-Planta baixa
N3-Planta baixa

763.2 250x200
381.6 250x200

244.1
244.1

0.93
1.91

N8-Planta baixa

N3-Planta baixa

244.1

0.43

N9-Planta baixa

N10-Planta baixa

508.8 250x250

273.3

1.95

N9-Planta baixa

N10-Planta baixa

250x250

273.3

0.77

N9-Planta baixa

N11-Planta baixa

1017.6 250x200

6.0

244.1

1.45

3.47

94.00

N9-Planta baixa

N11-Planta baixa

508.8 250x200

3.0

244.1

2.14

3.47

95.02

N9-Planta baixa

N11-Planta baixa

250x200

244.1

0.51

981.1 250x200
490.6 250x200

4.5
2.3

250x200
2.4

16.64

P
(Pa)
34.59
67.87
67.64
50.41

77.86 17.16
80.95 14.07
77.72
84.28

4.27
4.27

82.98 11.96
83.84 11.10
79.57
82.70

Cabal

L

w x h Dimensions (Ample x Altura)
V

Velocitat



Diàmetre equivalent.

2.58
2.58

94.35
94.90

0.58
0.04

92.31
3.47

88.71

6.31

85.24

91.55

Longitud

P1 Pèrdua de pressió
P Pèrdua de pressió acumulada
Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta més
D
desfavorable
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0.50

92.35

Abreviatures utilitzades
Q

D
(Pa)

1.03
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6.- SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIRE. DIFUSORS I REIXETES
Difusors i reixetes
Tipus


(mm)

wxh
(mm)

Q
(m³/h)

A
(cm²)

X
(m)

P
(dBA)

P1
(Pa)

P
(Pa)

D
(Pa)

A2-Planta baixa: Reixeta de presa d'aire

400x495

2507.5

990.99

43.3

16.64

34.59

0.00

A3-Planta baixa: Reixeta d'extracció

400x495

2507.5 1238.74

37.5

23.62

50.41

0.00

N2 -> N1, (0.84, 24.23), 1.52 m: Reixeta de
retorn
N2 -> N1, (0.84, 31.12), 8.40 m: Reixeta de
retorn
N7 -> N6, (8.91, 24.32), 0.85 m: Reixeta
d'impulsió
N7 -> N6, (8.91, 26.05), 2.57 m: Reixeta
d'impulsió
N8 -> N5, (20.93, 22.54), 0.93 m: Reixeta
d'impulsió
N8 -> N5, (20.93, 20.92), 2.56 m: Reixeta
d'impulsió
N8 -> N3, (20.93, 24.32), 0.85 m: Reixeta
d'impulsió
N8 -> N3, (20.93, 26.05), 2.57 m: Reixeta
d'impulsió
N9 -> N10, (10.74, 20.92), 1.80 m: Reixeta de
retorn
N9 -> N11, (10.74, 24.05), 1.34 m: Reixeta de
retorn
N9 -> N11, (10.74, 25.98), 3.27 m: Reixeta de
retorn

425x225

490.6

440.00

425x225

490.6

440.00

425x225

490.6

570.00

7.2

425x225

490.6

570.00

7.2

425x225

381.6

570.00

5.6

425x225

381.6

570.00

5.6

425x225

381.6

570.00

5.6

425x225

381.6

570.00

5.6

425x225

508.8

440.00

425x225

508.8

440.00

425x225

508.8

440.00

< 20
dB
< 20
dB
< 20
dB
< 20
dB
< 20
dB
< 20
dB
< 20
dB
< 20
dB
< 20
dB
< 20
dB
< 20
dB

3.23

77.86 17.16

3.23

80.95 14.07

4.27

82.98 11.96

4.27

83.84 11.10

2.58

94.43

0.50

2.58

94.94

0.00

2.58

94.35

0.58

2.58

94.90

0.04

3.47

88.71

6.31

3.47

94.00

1.03

3.47

95.02

0.00

Abreviatures utilitzades


Diàmetre

P

w x h Dimensions (Ample x Altura)
Q

Cabal

A

Àrea efectiva

X

Abast

Potència sonora

P1 Pèrdua de pressió
P Pèrdua de pressió acumulada
Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta més
D
desfavorable
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III. ANNEX DE CÀLCULS. GAS.
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2. TIPUS D’INSTAL·LACIÓ:
GLP amb batería exterior.

2. MEMÒRIA DE CÀLCUL
2.1. Bases de càlcul
2.1.1. Estimació del consum
Els consums i potències dels aparells estan indicats en la placa de característiques dels mateixos o en el seu manual
d'instruccions.
El consum de gas combustible sobre la base de la demanda dels receptors i a les condicions d'ús es calcula mitjançant
els següents apartats
2.1.1.1. Grau de gasificació
En funció de la potència de disseny de la instal·lació individual, referida al poder calorífic superior 'Hs', s'estableixen tres
graus de gasificació segons s'indica a continuació

Grau

Potència de disseny de la instal·lació individual (Pi)
kW
W

1

Pi  30

Pi  29958.2

2

30  Pi  70

29958.2  Pi  69902.5

3

Pi  70

Pi  69902.5

El grau de gasificació, es determina en funció dels aparells a gas previstos en cadascuna dels habitatges o locals
existents en un edifici.
S'ha d'assignar, com a mínim, el valor màxim de la potència de disseny corresponent al grau 1 de gasificació (30.00 kW).
2.1.1.2. Potència de disseny de la instal·lació individual
Locals destinats a ús no domèstic
La potència de disseny de la instal·lació es determina mitjançant la següent expressió

Pil  (QA  QB  QC  QD  ...)  1,10
sent:
Pil: potència de disseny de la instal·lació individual del local d'ús no domèstic (kW)
QA, QB, QC, ...: consums calorífics, referits a el Hi, dels aparells de consum (kW)
1,10: coeficient corrector mig, funció de 'Hs' i de 'Hi (Hs/Hi)', del gas subministrat

En cas d'utilitzar-se un coeficient de simultaneïtat, s'ha de justificar degudament.
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El cabal o consum volumètric d'una instal·lació o d'un aparell es calcula mitjançant una de les següents expressions,
segons correspongui

V(m3 / h)  Q(Hi )/ Hi

V(m3 / h)  Q(Hs)/ Hs

sent:
V: cabal o consum volumètric d'una instal·lació o d'un aparell (m³/h)
Q(Hi): consum calorífic nominal referit a 'Hi' (kW)
Q(Hs): consum calorífic nominal referit a 'Hs' (kW)
Hi: poder calorífic inferior del gas subministrat (kcal/m³)
Hs: poder calorífic superior del gas subministrat (kcal/m³)

2.1.2. Pèrdua de carrega
La pèrdua de càrrega es determina mitjançant les fórmules de Renouard, vàlides per als casos en els quals es compleix
la relació

Q
 150
D
sent:
Q: cabal (m³/h)
D: diàmetre (mm)
Fórmules de Renouard
 Per a 0.05 bar < MOP ≤ 1.75 bar

Pa2  Pb2  48,6  S  L  Q1,82  D 4,82
 Per a MOP ≤ 0.05 bar

Pa  Ph  232.000  S  L  Q1,82  D 4,82
sent:
Pa, Pb: pressions absolutes en l'origen i en l'extrem del tram la pèrdua del qual de càrrega volem calcular,
expressades en bar per a 5.00 bar  MOP  0.05 bar i en mbar per a MOP  50.00 mbar.
S: densitat corregida. Factor que depèn de la densitat relativa del gas i de la viscositat i compressibilitat del
mateix. 0,6 per a gas natural i 1,16 per a gas propà.
L: longitud de càlcul (m). S'ha d'incrementar un 20% la longitud real per a tenir en compte les pèrdues degudes
a accessoris, canvis de direcció, etc.
Q: cabal (m³/h)
D: diàmetre interior de la canonada (mm)
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Pressió final corregida

Pfc  Pf  0.1293  1  dr   h
sent:
Pfc: pressió final corregida
Pf: pressió final
dr: densitat del gas relativa a l'aire
h: desnivell geomètric

2.1.3. Velocitat del gas
La velocitat del gas en la canonada (a una temperatura de 15.00 °C) es determinarà per la fórmula

V  374 

Q
P  D2

sent:
V: velocitat del gas (m/s)
P: pressió absoluta mitjana de la conducció del tram analitzat (bar)
D: diàmetre interior de la canonada (mm)
Q: Cabal (m³/h)

2.1.4. Instal·lació d'emmagatzematge

2.1.4.1. Envasos
L'emmagatzematge de GLP es realitza mitjançant envasos de 35.00 kg de capacitat.
El càlcul del nombre d'envasos necessari per al correcte funcionament de la instal·lació es realitza tenint en compte la
vaporització dels envasos de GLP i l'autonomia requerida.
La capacitat total d'emmagatzematge amb envasos de capacitat unitària superior a 15.00 kg (obtinguda com la suma de
les capacitats unitàries de tots els envasos inclosos, tant els plens com els buits), en cap cas és superior a 1000.00 kg.
Envasos necessaris segons el seu vaporització

El nombre d'envasos requerits, per al correcte funcionament de la instal·lació, s'obté mitjançant la fórmula

N  GT / Vap
sent:
N: nombre d'envasos
GT: consum total (kg/h)
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El cabal de vaporització dels envasos de GLP, en funció de la temperatura i del temps de funcionament, és de 1.00 kg/h.
Envasos necessaris, segons la seva autonomia

Per a l'emmagatzematge de GLP s'utilitzen envasos industrials de 35.00 kg.
El temps de funcionament dels diferents aparells s'indica en la següent taula:

Aparell
Cuina industrial amb 2 cremadors
Planxa

Funcionament diari
1.0 hora
1.0 hora

L'autonomia de la instal·lació s'obté mitjançant la fórmula

d  N  35 / GDT
Es tria per a aquesta instal·lació d'emmagatzematge una autonomia mínima de 15 dies.
El nombre d'envasos necessaris s'obté mitjançant la fórmula

N  d  GDT / 35
sent:
N: nombre d'envasos
d: autonomia (dies)
GT: consum diari màxim de la instal·lació (kg/dia)
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PARÀMETRES DE CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ RECEPTORA DE GAS
Zona climàtica
Coeficient corrector en funció de la zona climàtica
Tipus de gas subministrat
Poder calorífic superior
Poder calorífic inferior
Densitat relativa
Densitat corregida
Pressió màxima de sortida del Centre d'Emmagatzematge
Pressió mínima d'entrada als reguladors d'aparells
Pressió mínima en clau d'aparell
Velocitat màxima en un muntant individual
Velocitat màxima en la instal·lació interior
Coeficient de majoració de la longitud en conduccions
Potència total en la connexió de servei

B
0.88
Propà
24800 kcal/m³ - 11900 kcal/kg
22320 kcal/m³
1.87
1.16
1.75 bar
80 mbar
37.0 mbar
10.0 m/s
10.0 m/s
1.2
48.4 kW

PARÀMETRES DE CÀLCUL PER A LES AMPOLLES DE GLP
Tipus de gas subministrat
Poder calorífic superior
Poder calorífic inferior
Densitat relativa
Densitat corregida
Pressió màxima de sortida del Centre d'Emmagatzematge
Temperatura mínima de l'ambient que està instal·lat el dipòsit
Temperatura d'equilibri líquid-gas del propà
Calor latent de vaporització del propà

Propà
24800 kcal/m³ - 11900 kcal/kg
22320 kcal/m³
1.87
1.16
1.75 bar
1 °C
-20 °C
92.0 kcal/kg

BATERIA D'AMPOLLES DE GLP
Capacitat d'emmagatzematge d'una ampolla
Nombre d'ampolles (servei + reserva)
Quantitat disponible
Consum diari
Autonomia

35 kg
4 (2+2)
70 kg
3.50 kg
20 dies
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L eq.
(m)

h
(m)

Muntant

8.18

9.82

-1.50

1.68

2.27

1750.00 1746.11 1746.28

3.72

3.72

Cu 10/12

Tram comú

14.19 17.03 -1.14

1.68

2.28

1746.28 1739.51 1739.64

6.64

10.36

Cu 10/12

2 - Cuina industrial amb 2 cremadors

4.90

5.88

1.00

1.07

1.45

1739.64 1738.61 1738.50

1.14

11.50

Cu 10/12

2 - Planxa

4.31

5.17

1.00

0.61

0.83

1739.64 1739.31 1739.20

0.44

10.80

Cu 10/12

Tram

Q
v
(m³/h) (m/s)

P in.
(mbar)

P f.
(mbar)

P fc.
(mbar)

P
P acum.
(mbar)
(mbar)

L
(m)

Abreviatures utilitzades
L
L eq.

Longitud real

P f.
P fc.

Pressió de sortida (final)

Longitud equivalent

h

Longitud vertical acumulada

P

Pèrdua de pressió

Q

Cabal
Velocitat

P acum.
DN

Caiguda de pressió acumulada

v
P in.

Pressió d'entrada (inicial)
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Pressió de sortida corregida (final)

Diàmetre nominal

DN
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PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Articulo 37 REPAR.
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DECRET 112/2010 de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Articulo 37.
Prevención y seguridad en caso de incendio.
La actividad de bar-restaurante cumplirá las condiciones del CTE DB
SI, así como las que se describen en este anexo, para dar cumplimiento al
Artículo 37 del REPAR.
a) Evacuación.
La puerta prevista para la evacuación de las personas ocupantes del
establecimiento estará en perfecto estado de funcionamiento.
Cuando esté en funcionamiento la actividad, se mantendrán las vías de
evacuación accesibles, libres de obstáculos y utilizables hasta el exterior del
local.
El sistema de cerramiento de la puerta destinada para la evacuación no
podrá actuar mientras haya actividad y esta se podrá abrir de manera fácil y
rápida desde el sentido de la evacuación.
b) De señalización.
Se dispondrá de señales indicativas de dirección de los recorridos de
evacuación y las mismas serán visibles desde todo punto ocupable y desde
los puntos de los cuales no se perciba directamente la salida o las señales
indicativas (En plano de planta adjunto a esta memoria, quedan grafiadas las
señales indicativas).
Las señales serán fotoluminiscentes.

error.

En esta actividad NO hay recorridos alternativos que puedan inducir a

Las señales estarán colocadas de manera coherente según la
distribución de las personas ocupantes.
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Los medios manuales de protección contra incendios estarán
debidamente señalizados.
Todas las señales de evacuación y de localización de los medios
manuales de protección contra incendios serán visibles incluso en caso de
fallo del suministro de alumbrado normal (En plano de planta adjunto a esta
memoria, quedan grafiadas las señales de localización de extintores).
Las señales serán fotoluminiscentes, sus características de emisión
luminosa cumplirán lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003.

c) D’enllumenat d’emergència i de senyalització.
El alumbrado de emergencia permite en caso de fallo del alumbrado
general, la evacuación segura y fácil del público hasta el exterior.
Las luces de emergencia estarán situadas en la parte superior de las
puertas que sirvan para salida del local, así como repartidas por el
establecimiento y en las dependencias del local.
El alumbrado de emergencia en caso de fallo del alumbrado ordinario
automáticamente entrará en funcionamiento para generar luz suficiente para
la salida del público, con la indicación de los recorridos de evacuación y para
la visualización de los equipos y sistemas manuales de protección contra
incendios.
El alumbrado de señalización estará constantemente encendido
durante el tiempo de apertura del establecimiento hasta que el local se
encuentre totalmente vació de público.
Este alumbrado ha de funcionar tanto con el suministro ordinario como
con el que genere la fuente propia del alumbrado de emergencia.
d) Dels equips i sistemes de protecció contra incendis.
Todos los equipos y sistemas manuales de protección contra incendios
estarán perfectamente visibles y accesibles.
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2
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
(DB SI)
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0. CUMPLIMIENTO CTE.

En este PROYECTO TÉCNICO y en los planos que se adjuntan queda
grafiada la siguiente información:

Situación local
S Superficie útil
S Superficie construida local
A Acceso
Evacuación
Sectores de incendios

Carrer Sant Agustí, nº 11
Riba-Roja d'Ebre
292,00 m2
341,71 m2
Puerta de eje vertical de dos hoja con un
paso de 1,20 m abertura hacia el
exterior, 0,60 m cada hoja.
Puerta de eje vertical con un paso de
0,90 m abertura hacia el exterior.
Mismas puertas de acceso.
Uno por tener una superficie construida
menor de 2.500 m2
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Sección SI 1
Propagación interior.
1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO.
Tabla 1.1.
Para la actividad que nos ocupa, se empleara parte de los bajos de un
edificio de viviendas, siendo la superficie inferior a 2.500 m², por ello se
considera un sector de incendios.
Tabla 1.2.
Al tratarse de un edificio con una altura de evacuación menor de 15 m,
le corresponde una EI 90.
Las paredes colindantes con el local colindante del edificio están
construidas con ladrillo cerámico perforado de 14 cm de espesor y enyesada
por la cara expuesta al fuego y según la Tabla F.1. del Anexo F del CTE tiene
una EI 240.
2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL.
Para determinar las potencias instaladas sólo se considerarán los
aparatos directamente destinados a la preparación de alimentos y susceptibles
de provocar ignición. Las freidoras y las sartenes basculantes se computarán
a razón de 1 kW por cada litro de capacidad, independientemente de la
potencia que tengan.
Cocina:
Se dispone de una campana y debajo de la misma la maquinaria que se
relaciona en el cuadro de este apartado.
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Nº

Ud.

Denominación

9
1 Freidora eléctrica de 2 cuerpos (5+5)
10
1 Freidora eléctrica de 10 litros
11
1 Plancha a gas
12
1 Cocina industrial con 2 quemadores a gas
TOTAL......................................................................

Potencia
(kW)
10,00
10,00
18,00
18,00
56,00

La maquinaria instalada debajo de la campana en la cocina tiene una
potencia instalada de 56,00 kW (P>50 kW) pero se instalará un sistema
automático de extinción de incendios y por ello NO se considera de riesgo
especial.
Los sistemas a instalar están pensados para la extinción de incendios
en campanas de cocina.
Funcionan como sistemas totalmente autónomos, con detección total e
instantánea en cualquier punto de la campana, contemplando también la
posibilidad de activación manual.
Los sistemas liberan mediante difusores, un agente espumógeno
ecológico, no tóxico y no corrosivo, que cubre toda la campana por completo,
tanto las zonas de trabajo, como filtros, plénum y conductos de extracción,
produciendo una extinción eficaz con un doble efecto de enfriamiento y
contención del fuego. Pueden ser instalados de forma fácil en cualquier
modelo de campana extractora.
A diferencia de otros sistemas que proliferan en el mercado en la
actualidad, el sistema instalado cumple con todas las recomendaciones
realizadas por las principales asociaciones de empresas del sector, teniendo
como gran diferencial:
- Detección y extinción total en toda la campana, a diferencia de los
sistemas de extinción en campana mediante rociadores, que sólo detectan y
extinguen en un punto concreto (el correspondiente al primer bulbo térmico
que estalle).
- Igualmente, los sistemas de extinción en campana mediante
rociadores, no cubren ni el filtro ni el tiro de la campana, con el riesgo que
ello conlleva, siendo una de las principales causas de incendios en cocinas
comerciales. Los sistemas instalados si cubren con difusores estas partes de
la campana.
- Posibilidad de actuación manual sobre el sistema, evitando aquellos
casos en los que viendo que se inicia un incendio, hay que esperar a que salte
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el sistema sin poder actuar sobre él.
En este caso hablamos de un sistema de extinción marca FIRE-ICE, SL
modelo FIRE-KITCHEN 120FKTRACE Tipo HÍDRICO con “Agente
Espumógeno Especial” presurizado con N2 (Equipo de detección y extinción
automática de 12 L Eficacia 75F) que consta de:
-

1 cilindro modelo: FIRE-KITCHEN 120FKTRACE, año 2017 y
número W0024467.
5 difusores para los elementos de la cocina: fuegos, plancha,
freidora, filtros y conducto de humos, con detección por manguera
presurizada, incorporado manómetro indicador de presión (lectura
actual 15 bar).

Extractor campana.
El extractor tiene una potencia de 3.680 W y la clasificación F400120.
Filtros campana.
Los filtros están separados de los focos de calor y serán fácilmente
accesibles y desmontables para su limpieza y tienen una inclinación mayor
de 45º y se dispondrá de bandeja de recogida de grasas.
3. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,
DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO.
Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos.
El falso techo es de material que cumplen con C-s2, d0.
Las paredes enyesadas y se cumple la C-s2, d0.
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El suelo cumple la reacción al fuego EFL.

Sección SI 2
Propagación exterior.
1. MEDIANERAS Y FACHADAS.
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos
EI 120.
Las paredes colindantes con el local colindante están construidas con
ladrillo cerámico perforado de 14 cm de espesor y enyesadas por la cara
expuesta al fuego y según la Tabla F.1. del Anexo F del CTE tiene una EI 240.
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la
fachada del edificio considerado, que no sean al menos EI 60, cumplirán el 50%
de la distancia “d” hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas.
La distancia hasta las oberturas del local colindante es mayor de 50 cm
y superior a EI 60, en fachada.
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Sección SI 3
Evacuación de ocupantes.
1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN.
No aplica.
2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN.
Se toma para la ocupación la superficie útil.
Tabla 2.1. Densidades de ocupación.

Pública concurrencia

m2 x
persona

m2

Ocupación

Zona bar

1,50

68,07

43

Comedor

1,50

79,31

52

10

34,43

3

3

12,53

4*

40

73,16

1

Barra y cocina
Aseos
Almacenes

TOTAL………………………………………..

103

(*) La ocupación de los aseos no se contabiliza, por ser ocupación ocasional.

Se colocará un rótulo en el establecimiento y en lugar visible donde se
indicará que el aforo máximo será de 99 personas (103 - 4 = 99).
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3. NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE
EVACUACIÓN.
Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de
evacuación.
La evacuación será menor de 100 personas, por ello se puede disponer
de una salida; en este local existirán dos puertas de salida.
El recorrido total de evacuación hasta el exterior es menor de 25 m.
4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.
4.1. Criterios para la asignación de los ocupantes.
No aplica.
4.2. Cálculo.

Puertas salida:
99 : 200 = 0,495 m.
La puerta de salida 1 tiene 1,20 m de paso.
La puerta de salida 2 tiene 0,90 m de paso
Las puertas permitirán una evacuación de:
Puerta 1: 1,20 x 200 = 240 personas.
Puerta 2: 0,9 x 200 = 180 personas.
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5. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS.
No aplica.
6. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.
Las puertas de salida del establecimiento son del eje vertical y de
abertura hacia el exterior.
7. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.
Se utilizarán señales de evacuación definidas en la norma UNE
23034:1988.
Las señales serán fotoluminiscentes.

8. CONTROL DE HUMO DE INCENDIO.
No aplica.
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Sección SI 4
Detección, control y extinción de incendio.
1. DOTACIÓN DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

Uno de los extintores se ha de instalar próximo a la puerta de acceso y la
distancia entre extintores será máximo de 15 m en las zonas que no tienen
riesgo especial
Extintores.
Se instalarán.
Unidad
1
6

Eficacia
89B
21A - 144B

Eficacia 89B

Eficacia 21A - 144B
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Estos extintores se revisarán anualmente, para saber que la carga está
en condiciones de funcionamiento en un momento dado, y estarán colocados
de tal forma que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil, situados en
los paramentos verticales y su altura desde el suelo hasta la parte superior
del mismo será como máximo de 1,20 m y un mínimo de 0,80 m.
Se cumplirán las condiciones del R.D. 513/2017 de 22 de mayo sobre
instalaciones de protección contra incendios.
Hidrantes.
Existe un hidrante de superficie a menos de 100 m del establecimiento.
2. SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES
DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
Los medios de protección contra incendio de utilización manual
(extintores) estarán señalizados mediante señales definidas en la norma UNE
23033-1 y cuyo tamaño será.

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro de
alumbrado normal.
Serán fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa
cumplen lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003.
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Sección SI 5
Intervención de los bomberos.
De conformidad con el último párrafo del Apartado II Ámbito de
aplicación de la introducción del DB SI, no le es de obligada aplicación esta
Sección al proyecto que nos ocupa, ya que no se trata de un proyecto de
edificación.
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OBRA: ADEQUACIÓ BAR RESTAURANT DEL

POLIESPORTIU MUNICIPAL

UBICACIÓ: CARRER SANT AGUSTÍ 11

DOCUMENT DE PROJECTE EXECUTIU:
PRESSUPOST
1- AMIDAMENTS

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: Costes Directos

Capítol 1

: ENDERROCS

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

2,85

11,400

1.1 m2 Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual
Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix , a mà i amb martell trencador manual i c àrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Parets serveis

1,00

4,00

Total amidament 1.1 : m2

11,400

1.2 m2 Enderroc envà ceràm.,g=5cm,m.man.,càrrega manual
Enderroc d'env à de ceràmica de 5 cm de gruix , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa s obre c am ió o
contenidor
Parets serveis

2,00

2,85

2,25

12,825

2,00

2,85

1,05

5,985

Total amidament 1.2 : m2

18,810

1.3 m2 Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man.
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Serveis i bar
Restaurant

4,00

1,00

2,20

8,800

2,26

2,20

4,972

Total amidament 1.3 : m2

13,772

1.4 m2 Arrencada enrajolat,param.vert.,m.man.,càrrega manual
Arrencada d'enrajolat, en parament v ertical, amb mitjans manuals i càrrega m anual de runa s obre c am ió o
contenidor
Arrencada enrajolat serveis

7,70

2,80

21,560

9,00

2,80

25,200

6,40

2,80

17,920

Total amidament 1.4 : m2

1.5 m

64,680

Tall paviment form. h>=10cm
Tall en pav iment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb dis c de diam ant,
per a delimitar la zona a demolir
Bar

4,50

Total amidament 1.5 : m

4,500

4,500

1.6 m2 Arrencada pavim. terratzo,m.man.,càrrega manual
Arrencada de pav iment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Bar

AM2

2,00

2,000

1,00

1,000

Pàg.1

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: Costes Directos

Capítol 1

: ENDERROCS

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

Total amidament 1.6 : m2

ACUM.
3,000

1.7 m2 Arrencada pavim. ceràmic,m.man.,càrrega manual
Arrencada de pav iment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Serveis

10,10

10,100

Total amidament 1.7 : m2

10,100

1.8 m2 Arrencada cel ras+entram.sup.,m.man.,càrrega manual
Arrencada de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i c àrrega m anual de runa s obre c am ió o
contenidor
Serveis

11,10

11,100

Total amidament 1.8 : m2

1.9 m

11,100

Enderroc esglaó obra,compres.,càrrega manual
Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Rampa carrets

3,00

0,95

2,850

Sortida cuina

5,00

1,20

6,000

Total amidament 1.9 : m

1.10 u

8,850

Arrencada inodor, urinari, ancor.,aixetes,mecan.,desgua.,desc.xarx.aig./evac.,m.man.,càrrega manual
Arrencada de inodor o urinari, ancoratges, aix etes, mecanismes, desguassos i des c onnex ió de les x arx es
d'aigua i d'ev acuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Serveis

4,00

4,000

Total amidament 1.10 : u

1.11 u

4,000

Arrencada lavabo,suport,aixetes,sifó,desgua.,desc.xarx.aig./evac.,m.man.,càrrega manual
Arrencada de lav abo, suport, aix etes, sifó, desguassos i desconnex ió de les x arx es d'aigua i d'ev acuació, am b
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Serveis

2,00

2,000

Total amidament 1.11 : u

2,000

1.12 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 8m3
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m 3
de capacitat
Parets serveis 15

1,00

4,00

0,15

2,85

1,710

Parets serveis 5

2,00

2,85

0,05

2,25

0,641

2,00

2,85

0,05

1,05

0,299

4,00

1,00

0,05

2,20

0,440

2,26

0,05

2,20

0,249

Portes interiors serveis i bar
Restaurant

AM2

Pàg.2

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: Costes Directos

Capítol 1

: ENDERROCS

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

7,70

0,02

2,80

0,431

9,00

0,02

2,80

0,504

6,40

0,02

2,80

0,358

2,00

0,10

0,200

1,00

0,10

0,100

Serveis paviment

10,10

0,10

1,010

Serveis cel ras

11,10

0,05

0,555
0,855

Arrencada enrajolat serveis

Bar, terratzo

Rampa carrets

3,00

0,95

0,30

Sortida cuina

5,00

1,20

0,30

Serveis ino

4,00

0,80

0,50

0,80

1,280

lav

2,00

0,80

0,50

0,50

0,400

Esponjament

0,20

15,20

Total amidament 1.12 : m3

1,800

3,040

13,872

1.13 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER 170107
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, proc edents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Transport

13,87

Total amidament 1.13 : m3

AM2

13,870

13,870

Pàg.3

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: Costes Directos

Capítol 2

: MOVIMENTS DE TERRES

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

17,11

0,60

10,266

2,73

0,40

1,092

2.1 m3 Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT <20),m.manuals,+terres deix.vora
Ex cav ació de rasa en presència de serv eis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitz ada am b
mitjans manuals i amb les terres deix ades a la v ora
Serveis ex teriors
Escales cuina

Total amidament 2.1 : m3

11,358

2.2 m3 Càrrega manuals+transp.terres,instal.gestió residus,contenidor 5m3
Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb c ontenidor
de 5 m3 de capacitat
Ex cavació

1,20

11,36

Total amidament 2.2 : m3

13,632

13,632

2.3 m3 Transp.terres,instal.gestió residus,contenidor 5m3
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Transport

13,63

Total amidament 2.3 : m3

AM2

13,630

13,630

Pàg.4

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: Costes Directos

Capítol 3

: FONAMENTS

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

2,73

0,30

0,819

17,11

0,40

6,844

3.1 m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,bomba
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tov a i grandària màx ima del granulat
20 mm, abocat amb bomba
Escales cuina
Serveis ex teriors
Inclòs 10 cm capa neteja

Total amidament 3.1 : m3

3.2 kg

7,663

Arm.rases i pous AP500S barres corrug.
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Escales cuina

4,00

2,73

6,66

0,40

29,091

Serveis ex teriors

4,00

17,11

6,66

0,89

405,671

Total amidament 3.2 : kg

AM2

434,762

Pàg.5

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: Costes Directos

Capítol 4

: ESTRUCTURA

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

4.1 m2 Muntatge+desm.apunt. sostre,h<=5m,puntal metàl·lic+tauló
Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló
Paret actual serveis

2,00

4,00

1,00

8,000

Total amidament 4.1 : m2

4.2 kg

8,000

Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.a obra
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils lam inats en c alent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antiox idant, col·locat a l'obra, en treballs de
eliminar una paret
IPN 260

4,00

41,90

167,600

Total amidament 4.2 : kg

167,600

4.3 m3 Paret p/revestir,g=14cm,maó calat,HD,R15,290x140x100mm,cat.I,CEM II,1:4,inclus.aire/plastificant,(6
Paret estructural per a rev estir de 14 cm de gruix , de maó calat, HD, R-15, de 290x 140x 100 mm, per a rev es tir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de c im ent C EM II, de dos ific ac ió 1: 4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2
Cambra serveis ex teriors

15,08

0,15

0,74

1,674

3,20

0,15

0,74

0,355

10,90

0,15

2,80

4,578

Escales cuina

6,80

0,15

0,64

0,653

Rampa cox ets

3,24

0,15

0,40

0,194

Serveis ex teriors

Total amidament 4.3 : m3

7,454

4.4 m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/sostre unid.,h<=3m,tauler,entram.desmunt.
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nerv at unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de
pi, sobre entramat desmuntable
Serveis ex teriors cambra

13,94

13,940

Sostre

7,08

7,080

Escales cuina

1,60

1,600

Total amidament 4.4 : m2

22,620

4.5 m2 Muntatge+desmunt.encofrat tauler,p/cèrcol recte
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta
Sostre serveis ex teriors

10,88

0,80

8,704

Cambres

15,08

0,26

3,921

5,03

0,26

1,308

Total amidament 4.5 : m2

AM2

13,933

Pàg.6

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: Costes Directos

Capítol 4

: ESTRUCTURA

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

4.6 m2 Semibigueta+revoltó p/sostre 22+4cm,alç.muntatge<=3
m,rev.mort.ciment,semibig.form.pretesat,int=0,7m
Semibigueta i rev oltó per a sostre de 22+4 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb rev oltó de morter de cim ent
i semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària, intereix os 0,7 m, llum < 5 m, de moment flector últim
27,5 kNm per m d'amplària de sostre
Serveis ex teriors cambra

13,94

13,940

Sostre

7,08

7,080

Escales cuina

1,60

1,600

Total amidament 4.6 : m2

4.7 kg

22,620

Armadura p/sostre indust. AP500S barres corrug.
Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2
Serveis ex teriors cambra

13,94

1,66

0,62

14,347

Sostre

7,08

1,66

0,62

7,287

Escales cuina

1,60

1,66

0,62

1,647

Total amidament 4.7 : kg

23,281

4.8 m2 Malla armadura sostre
Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d' ac er
ME 15x 15 cm D:6-6 mm 6x 2,2 m B500T UNE-EN 10080
Serveis ex teriors cambra

1,20

13,94

16,728

Sostre

1,20

7,08

8,496

Escales cuina

1,20

1,60

1,920

Total amidament 4.8 : m2

4.9 kg

27,144

Arm.cèrcols AP500S barres corrug.
Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Sostre serveis ex teriors

1,20

10,88

6,00

0,40

31,334

1,20

1,25

36,00

0,22

11,880

Total amidament 4.9 : kg

43,214

4.10 m3 Formigó p/sostre indust., HA-25/B/10/I,abocat bomba
Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/10/I de cons is tènc ia tov a i grandària
màx ima del granulat 10 mm, abocat amb bomba
Serveis ex teriors cambra

AM2

13,94

0,12

1,673

Sostre

7,08

0,12

0,850

Escales cuina

1,60

0,12

0,192

Pàg.7

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: Costes Directos

Capítol 4

: ESTRUCTURA

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

Replé graons serveis ex t

3,20

0,40

1,280

Cuina

1,60

0,40

0,640

Rampa cotx ets

3,08

0,30

0,924

Total amidament 4.10 : m3

ACUM.

5,559

4.11 m3 Formigó p/cèrcol, HA-25/B/10/I,abocat bomba
Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència tov a i grandària màx ima del granulat 10 mm , aboc at am b
bomba
Sostre serveis ex t

10,88

0,15

Total amidament 4.11 : m3

AM2

0,30

0,490

0,490

Pàg.8

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: Costes Directos

Capítol 5

: PARETS DIVISORIES

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

5.1 m2 Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,HD,290x140x100mm,p/revestir,cat.I,mort.ram paleta,M7,5
Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x 140x 100 mm, per a rev estir, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7, 5 (7, 5 N / m m 2 )
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Porta restaurant

0,79

2,83

2,236

Esglaons magatzem 1

1,80

0,60

1,080

Total amidament 5.1 : m2

3,316

5.2 m2 Envà recolzat tanc.4cm maó foradat 290x140x40mm,LD,I UNE-EN 771-1,morter 1:4
Env à recolzat de tancament de 4 cm de gruix , de maó foradat senzill de 290x 140x 40 m m , LD, c ategoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a rev estir, col·locat amb morter ciment 1:4
Serveis int

2,00

1,20

2,20

Total amidament 5.2 : m2

5,280

5,280

5.3 m2 Paredó recolzat divis.10cm,totxana 290x140x100mm,LD,I UNE-EN 771-1,p/revestir,morter mixt 1:2:10
Paredó recolzat div isori de 10 cm de gruix , de totx ana de 290x 140x 100 mm, LD, categoria I, s egons la norm a
UNE-EN 771-1 , per a rev estir, col·locat amb morter mix t 1:2:10
Serveis int

4,50

2,80

12,600

2,80

2,80

7,840

2,40

2,80

6,720

0,80

2,80

2,240

Total amidament 5.3 : m2

AM2

29,400

Pàg.9

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: Costes Directos

Capítol 6

: COBERTA

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

6.1 m2 Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat
Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler c alc ari C EM II/ B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat
Servesi ex t

4,80

Total amidament 6.1 : m2

6.2 m

4,800

4,800

Matarracó,radi=6cm morter 1:6
Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6
Serveis ex t

9,65

Total amidament 6.2 : m

9,650

9,650

6.3 m2 Membrana GA-1,1làm.,5,1kg/m2,LBM(SBS)-50/G-FP-190g/m2,acab.color estànd.,adh.en cal.
Membrana autoprotecció mineral, per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làm ina,
de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una arm adura F P
de feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèv ia imprimació
Serveis ex te

8,10

Total amidament 6.3 : m2

6.4 u

8,100

8,100

Gàrgola planxa coure estampada silueta retallada,DN=80mm,soldat
Gàrgola de planx a de coure estampada amb silueta retallada, de 80 mm de diàmetre, col·locada soldada
Serveis ex t

1,00

1,000

Total amidament 6.4 : u

6.5 m

1,000

Coronament paret g=13-17,5cm+peça 2escaire,fina,col.vermell,col.mort.1:2:10+beuradaCG2
Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix , amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en es c aire
d'acabat fi, de color v ermell, col·locada amb morter mix t 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Serveis ex t

10,88

Total amidament 6.5 : m

10,880

10,880

6.6 PA Modificacions coberta i càmara per ventilació i extracció de fums
Conjunt de treballs per el desmuntatge y nov a construcció de trams de coberta per enc abir els c onduc tes de
v entilació, el recuperador i les ex traccions de fums
1,00

1,000

Total amidament 6.6 : PA

AM2

1,000

Pàg.10

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: Costes Directos

Capítol 7

: PAVIMENTS

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

7.1 m2 Paviment .antilliscant gres extruït s/esmalt,preu alt,16-25u/m2,col.mort.adh.C2+beurada CG2
Pav iment antilliscant de rajola de gres ex truït sense esmaltar de form a rec tangular, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNEEN 13888)
Inclou la formació de la capa d'anniv ellació.
Serveis interiors

13,52

13,520

Ex teriors

13,93

13,930

Cuina

1,44

1,440

Magatzem 1

1,30

1,300

Total amidament 7.1 : m2

7.2 m

30,190

Tapajunts pavim.40mm,perf.neoprè+alum.p/altes sol·licit.,prèv.supo.
Tapajunts de pav iment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport de d'alumini, per a
altes sol·licitacions, col·locant prèv iament el suport
Vestibul serveis

0,90

0,900

Total amidament 7.2 : m

0,900

7.3 m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/esglaons,tauler fusta pi vist
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons, amb tauler de fusta de pi per a deix ar el formigó v ist
Serveis ex t

4,00

3,30

0,20

2,640

Cuina

5,00

1,20

0,20

1,200

Total amidament 7.3 : m2

3,840

7.4 m3 Formigonament per formació d' esglaons formigó HA-25
Formigonament per formació d'esglaons s, amb formigó HA-25, de consistència plàstica, grandària m àx im a del
granulat 20 mm, abocat amb bomba
Serveis ex t

10,00

3,30

0,32

0,16

1,690

Cuina

15,00

1,20

0,32

0,16

0,922

6,00

1,20

0,32

0,16

0,369

Magatzem 1

Total amidament 7.4 : m3

7.5 m

2,981

Esglaó gres extruït s/esmalt.-polir antillisc.,2peces,col.truc macet.mort. 1:2:10
Esglaó de gres ex truït sense esmaltar ni polir antilliscant, de dues peces, frontal i es tes a, c ol·loc at a truc de
maceta amb morter mix t 1:2:10
Serveis ex t

4,00

3,30

13,200

Cuina

5,00

1,20

6,000

Magatzem 1

3,00

1,20

3,600

Total amidament 7.5 : m

AM2

22,800

Pàg.11

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: Costes Directos

Capítol 7

: PAVIMENTS

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

7.6 m

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

Sòcol terratzo llis gra petit preu alt,h=10cm,col.mort.1:6
Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6
Ampliació serveis

4,50

Total amidament 7.6 : m

4,500

4,500

7.7 m2 Paviment terratzo pedra calc.,40x60cm,preu alt,mort.1:6,ext.
Pav iment de terratzo amb granulat de pedra calcària, rentat amb àcid, de 40x 60 cm, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús ex terior
Rampa cox ets

3,08

Total amidament 7.7 : m2

7.8 m

3,080

3,080

Sòcol rajola gres extruït s/esmalt.-polir,h=10cm,col.adhes.rajola C1,beurada CG1
Sòcol de rajola de gres ex truït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat am b adhes iu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
Serveis ex teriors

6,22

6,220

Magatzem 1

2,00

2,000

Total amidament 7.8 : m

AM2

8,220

Pàg.12

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: Costes Directos

Capítol 8

: REVESTIMENTS

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

8.1 m2 Arrebossat bona vista,vert.ext.,h>3m,morter mixt 1:2:10,remolinat
Arrebossat a bona v ista sobre parament v ertical ex terior, a més de 3,00 m d'alçària, amb m orter m ix t 1: 2: 10,
remolinat
Serveis ex t

5,20

1,00

5,200

5,40

3,10

16,740

9,65

0,30

2,895

Total amidament 8.1 : m2

24,835

8.2 m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,reglejat
Arrebossat reglejat sobre parament v ertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb morter de ciment 1: 4,
elaborat a l'obra, deix at de regle
Serveis int

15,90

2,83

44,997

2,00

2,76

2,83

15,622

2,00

2,40

2,83

13,584

2,00

0,90

2,83

5,094

4,00

1,20

2,20

10,560

9,70

2,33

22,601

1,85

2,33

8,621

Serveis ex t
2,00

Total amidament 8.2 : m2

121,079

8.3 m2 Enguixat reglejat,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6
Enguix at reglejat sobre parament v ertical interior, a 3,00 m d´alçària, com a màx im, amb guix B1, acabat llis c at
amb guix C6, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol
Ampliació serveis
2,00

4,50

2,83

12,735

0,50

2,83

2,830

Total amidament 8.3 : m2

15,565

8.4 m2 Enguixat reglejat,horit.int.h<3m,B1,lliscat C6
Enguix at reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a m àx im , am b guix B1, ac abat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
Serveis ex t

4,80

4,800

Serveis int

2,00

2,000

Total amidament 8.4 : m2

6,800

8.5 m2 Formació de calaixos i de cel ras continu PGL-A (12,5),entram. estruc.senzilla acer galv. perfils c/
Formació de calaix os i de cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a rev estir, de 12, 5
mm de gruix i v ora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galv anitzat format per perfils c ol·loc ats
cada 600 mm fix ats al sostre mitjançant v areta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de c el ras de 4 m
com a màx im
Serveis int

AM2

13,60

13,600

Pàg.13

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: Costes Directos

Capítol 8

: REVESTIMENTS

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI
Calaix os menjador

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

2,00

6,40

0,65

8,320

1,00

11,55

0,40

4,620

Total amidament 8.5 : m2

ACUM.

26,540

8.6 m2 Aplacat vert.ext.h<3m,p.artif.,buixardada,1251-2500cm2,ganxos,morter 1:1:7
Aplacat de parament v ertical ex terior a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb pedra artificial rentada a l' àc id, de
1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganx os i morter mix t de ciment blanc 1:1:7
Rampa cox ets

3,25

0,40

1,300

Serveis ex teriors socalada

5,20

1,00

5,200

2,10

1,00

4,200

Cuina

2,00

Total amidament 8.6 : m2

10,700

8.7 m2 Enrajolat rajola ceràmica esmaltada
Enrajolat de parament v ertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, preu alt,
de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada C G1 (U N EEN 13888)
Serveis int

15,90

2,66

42,294

2,00

2,76

2,66

14,683

2,00

2,40

2,66

12,768

2,00

0,90

2,83

5,094

4,00

1,20

2,20

10,560

9,70

2,33

22,601

1,85

2,33

8,621

Serveis ex t
2,00

Total amidament 8.7 : m2

116,621

8.8 m2 Pintat . ext. ciment,+pintura silic.potass. llis+imprimació neutralitz.+fixadora+2acabat
Pintat de parament l ex terior de ciment, amb pintura al silicat de potassa i pigm ents , am b una c apa de fons
d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fix adora i dues d'acabat
Serveis ex t

2,90

2,83

8,207

5,40

2,78

15,012

8,30

0,30

2,490

2,20

0,30

0,660

Canvis fusteria ex teriors
Tipus 1
Tipus 2

3,00

6,12

0,30

5,508

Tipus 3

2,00

6,95

0,30

4,170

Tipus 4

2,00

6,07

0,30

3,642

Total amidament 8.8 : m2

39,689

8.9 m2 Pintat .guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat
Pintat de parament de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

AM2

Pàg.14

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: Costes Directos

Capítol 8

: REVESTIMENTS

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

NUM.

Parets Serveis int
2,00

DIM 1

DIM 3

ACUM.

4,50

2,83

12,735

0,50

2,83

2,830

Sostres Serveis ex t

4,80

Serveis int

2,00

Bar

41,58

DIM 2

4,800
2,000
2,83

117,671

2,83

104,653

84,48
Menjador

36,98

84,480

79,32
Cuina

12,34

Magatzem 1

79,320
2,83

9,240

18,73

18,730

21,60

3,10

66,960

2,83

118,634

25,77
Magatzem 2

2,00

20,96

2,00

22,21

25,770

Total amidament 8.9 : m2

AM2

34,922

9,24

44,420

727,165

Pàg.15

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: Costes Directos

Capítol 9

: FUSTERIA EXTERIOR

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

9.1 m

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

Barana acer galvanitzat ,passamà,munt./100cm,brènd./10cm,h=100-120cm,ancorada obra
Barana d'acer galv anitzat, amb passamà, trav esser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 c m , de
100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter
Serveis ex teriors
Cuina

2,00

Magatzem 1

3,50

3,500

2,50

5,000

1,90

1,900

Total amidament 9.1 : m

9.2 u

10,400

Porta PVC Tipus 1, 2 ful prac + fixe lat de 220x278 i fixe sup 63x488
Porta ex terior PVC blanc,tipus T1 del projecte, perfileria tipus Komerling Eurofutur, amb v idre aillant 3+3/ 16/ 4+4
control solar, tanques de seguretat, practicable de dos fulles + fix e lateral de mesures 220x 278 i fix es s uperiors
de 63x 488
Tpus 1

1,00

1,000

Total amidament 9.2 : u

9.3 u

1,000

Finestra PVC Tipus 2, 2 fulls corred de 110x260 , fixe sup 66x260
Finestra ex terior PVC blanc,tipus T2 del projecte, perfileria tipus Kom erling Prem iline, am b v idre aillant
3+3/16/4+4 control solar, tanques de seguretat, corredera de dos fulles de 110x 260 + fix e superior de 66x 260
Inclou desmuntatge i retirada a abocador autoritzat del tancament ex istent, col.locació sense premarc, sanejam ent
i regularització paraments afectats obra amb morter de ciment.
Tipus 2

3,00

3,000

Total amidament 9.3 : u

9.4 u

3,000

Finestra PVC Tipus 3, 2 fulls corred de 140x255 , fixe sup 80x255
Finestra ex terior PVC blanc,tipus T3 del projecte, perfileria tipus Kom erling Prem iline, am b v idre aillant
3+3/16/4+4 control solar, tanques de seguretat, corredera de dos fulles de 140x 255 + fix e superior de 80x 255
Inclou desmuntatge i retirada a abocador autoritzat del tancament ex istent, col.locació sense premarc, sanejam ent
i regularització paraments afectats obra amb morter de ciment.
Tipus 3

2,00

2,000

Total amidament 9.4 : u

9.5 u

2,000

Finestra PVC Tipus 4, 2 fulls abatib +1 fixe de 178x255
Finestra ex terior PVC blanc,tipus T4 del projecte, perfileria tipus Komerling Eurofutur, amb v idre aillant 3+3/16/ 4+4
control solar, tanques de seguretat, abatible de dos fulles + fix e de 178x 255
Inclou desmuntatge i retirada a abocador autoritzat del tancament ex istent, col.locació sense premarc, sanejam ent
i regularització paraments afectats obra amb morter de ciment.
Tipus 4

2,00

2,000

Total amidament 9.5 : u

AM2

2,000

Pàg.16

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: Costes Directos

Capítol 10

: FUSTERIA INTERIOR

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

10.1 u

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

Bast.paredó porta f.,p/llum bast.=80cmx200cm
Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 c m d' am plària i 200 c m
d'alçària
Serveis

3,00

3,000

Total amidament 10.1 : u

10.2 u

3,000

Bast.3/4 porta f. p/llum bast.,180cmx210cm,col·locat
Bastiment de base 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastim ent de 180 c m d' am plària i de 210 c m
d'alçària
Menjador

1,00

1,000

Total amidament 10.2 : u

10.3 u

1,000

Folrat bastiment 3/4 porta 2bat.,roure,llum bast.=80cmx210cm
Folrat de bastiment de base de 3/4, per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a env ernissar per a una
llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
Menjador, porta doble

2,00

2,000

Total amidament 10.3 : u

10.4 u

2,000

Folrat bast.paredó,porta 2bat.,roure,llum bast.=80cmx210cm
Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a env ernis s ar per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
Serveis

3,00

3,000

Total amidament 10.4 : u

10.5 u

3,000

Fulla bat.porta int.fusta 35mm,c.llises+int.fusta,60cmx210cm. Acabat superficial pintat i lacat.
Fulla batent per a porta interior, de fusta, inclou acabat superficial pintat i lacat, de 35 mm de gruix , de cares llis es
i estructura interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària
Serveis

3,00

3,000

Total amidament 10.5 : u

10.6 u

3,000

Doble porta batent ambdós costats; de dues fulles de 80 cm d'amplada de pas i de 210 cm d'alçària, a
Doble porta batent ambdós costats; de dues fulles de 80 cm d'amplada de pas i de 210 cm d'alç ària, es truc tura
interior de fus ta, am b v idre de s eguretat 3+3 inc orporat. Inc lou Ba s t . e n v à p o r t a f . p / l l u m
bast.,170cmx 210cm,col·locat. Acabat superficial pintat i lacat.
Menjador

AM2

1,00

1,000

Pàg.17

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
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: Costes Directos

Capítol 10

: FUSTERIA INTERIOR

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

Total amidament 10.6 : u

10.7 u

ACUM.
1,000

Estructura per porta corredera
Estructura per a porta corredissa d'una fulla col·locada en paret per rev estir amb arrebos s at de m orter o guix ,
amb un gruix total, inclòs l'acabat, de 9 cm, composta per una armadura metàl·lica de x apa grec ada, preparat
per allotjar una fulla de porta de gruix màx im 4 cm, i una malla metàl·lica.
Porta servei adaptat i vestibul

2,00

2,000

Total amidament 10.7 : u

10.8 u

2,000

Fulla p/porta corr. llum pas 80x210cm, cares llis.faig envernissat ferratges preu mitjà+folrrat bast
Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llises, acabat s uperfic ial
ambfusta de faig env ernissat, ferratges de preu mitjà i folrat del bastiment de base amb fus ta del m ateix tipus ,
fix ada a les guies de la caix a encastada
Porta servei adaptat i vestibul

2,00

2,000

Total amidament 10.8 : u

10.9 u

2,000

Porta planxa ac.galv.,1bat.,215x90cm,reix.vent.+pany+clau,col.
Porta de planx a d'acer galv anitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x 90 cm, amb reix eta de v entilac ió,
pany i clau, col·locada, inclou bastiment
Serveis ex teriors

2,00

2,000

Total amidament 10.9 : u

AM2

2,000

Pàg.18

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: Costes Directos

Capítol 11

: SANEJAMENT

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

11.1 m

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre, unió e
Xarx a de petita ev acuació, col·locada superficialment i fix ada al parament, formada per tub de PVC, s èrie B, de
40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix , que connecta l'aparell amb la baix ant, el col·lector o el caix a sifònic a; unió
enganx ada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material aux iliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs .
Fix ació del material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connex ionat i c om prov ac ió del s eu
correcte funcionament. Realització de prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment ex ecutada segons especificacions de Projecte.
VARIS

1,00

5,25

5,250

RENTAPLATS

1,00

2,00

2,000

PICA PEDAL

1,00

2,00

2,000

Total amidament 11.1 : m

11.2 m

9,250

Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre, unió
Xarx a de petita ev acuació, col·locada superficialment i fix ada al parament, formada per tub de PVC, s èrie B, de
110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix , que connecta l'aparell amb la baix ant, el col·lector o el c aix a s ifònic a;
unió enganx ada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material aux iliar
para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs .
Fix ació del material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connex ionat i c om prov ac ió del s eu
correcte funcionament. Realització de prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment ex ecutada segons especificacions de Projecte.
Total amidament 11.2 : m

11.3 m

5,180

Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 110 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.
Col·lector suspès de x arx a horitzontal, format per tub PVC, sèrie B de 110 mm de diàmetre i 3, 2 m m de gruix ,
unió enganx ada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'ev acuació d'aigües residuals (a baix a
i alta temperatura) i/o pluv ials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, material aux iliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecc ió. Pres entac ió en s ec
dels tubs. Fix ació del material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connex ionat i com prov ac ió
del seu correcte funcionament. Realització de prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons doc um entac ió gràfic a de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitz ontal, la longitud realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.
Total amidament 11.3 : m

AM2

6,500

Pàg.19
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: Costes Directos

Capítol 12

: SANITARIS

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

12.1 u

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,col.mural
Lav abo de porcellana v itrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col·locat amb suports
murals
Serveis int

1,00

1,000

Serveis ex t

2,00

2,000

Total amidament 12.1 : u

12.2 u

3,000

Lavabo adaptat
Lav abo mural adaptat de porcellana esmaltada,
Serveis int

1,00

1,000

Total amidament 12.2 : u

12.3 u

1,000

Inodor adaptat
Inodor adaptat de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, c is terna i m ec anis m es de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat amb fix acions m urals i c onnec tat a la
x arx a d'ev acuació
Serveis int

1,00

1,000

Total amidament 12.3 : u

12.4 u

1,000

Inodor porcel.vert.,blanc,preu alt,col.
Inodor de porcellana v itrificada, de sortida v ertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·loc at s obre el
pav iment i connectat a la x arx a d'ev acuació
Serveis int

3,00

3,000

Serveis ex t

2,00

2,000

Total amidament 12.4 : u

12.5 u

5,000

Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2´´
Aix eta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superfic ialm ent, am b tub d' enllaç
incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´
Serveis int

4,00

4,000

Serveis ex t

2,00

2,000

Total amidament 12.5 : u

12.6 u

6,000

Maniguet flex.,malla met.,preu alt,2unions 1/2´´
Maniguet flex ible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2´´

AM2
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Capítol 12

: SANITARIS

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

Lavabos

4,00

4,000

Inodors

6,00

6,000

Total amidament 12.6 : u

12.7 u

ACUM.

10,000

Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, de 450x490 mm, amb vàlvula de de
Aigüera d'acer inox idable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, de 450x 490 mm, amb v àlv ula de des guàs , per
a taulell de cuina, equipat amb aix eta de pedal freda i calenta per a aigüera, de canella giratòria inferior, ac abat
cromat, amb cartutx ceràmic, amb airejador, v àlv ula amb desguàs i sifó. Inclús connex ió a les x arx es d' aigua
freda i calenta i a la x arx a d'ev acuació ex istents, fix ació de l'aparell i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació, aniv ellació i fix ac ió dels
elements de suport. Aniv ellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connex ió a la x arx a d'ev acuació. Muntatge de
l'aix eteria. Connex ió a les x arx es d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i c om plem ents . Segellat de
junts. Comprov ació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·loc ades s egons es pec ific ac ions de
Projecte.
Total amidament 12.7 : u

12.8 u

1,000

Aixeta senzilla tempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu mitjà,1/2"
Aix eta senzilla temporitzada per a lav abo, muntada superficialment sobre taulell o aparell s anitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"
Serveis int

2,00

2,000

Serveis ex t

2,00

2,000

Total amidament 12.8 : u

AM2

4,000
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COMENTARI

13.1 m

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, formada per tub de pol
Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fix ada al parament, form ada per tub de polietilè
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre ex terior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix , subminis trat en rotllos .
Fins i tot material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment m untada,
connex ionada i prov ada.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fix ació de tub i accessoris. Realització de prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment ex ecutada segons especificacions de Projecte.
Canonada d'aigua freda

1,00

37,64

Total amidament 13.1 : m

13.2 m

37,640

37,640

Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, formada per tub de pol
Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fix ada al parament, form ada per tub de polietilè
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre ex terior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix , subminis trat en rotllos .
Fins i tot material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment m untada,
connex ionada i prov ada.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fix ació de tub i accessoris. Realització de prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment ex ecutada segons especificacions de Projecte.
Canonada d'aigua freda

1,00

5,06

Total amidament 13.2 : m

13.3 m

5,060

5,060

Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, formada per tub de pol
Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fix ada al parament, form ada per tub de polietilè
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre ex terior, PN=6 atm i 2,3 mm de gruix , subminis trat en rotllos .
Fins i tot material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment m untada,
connex ionada i prov ada.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fix ació de tub i accessoris. Realització de prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment ex ecutada segons especificacions de Projecte.
Canonada d'aigua freda

1,00

0,93

Total amidament 13.3 : m

13.4 u

0,930

0,930

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4".
Vàlv ula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". Totalment muntada, connex ionada i prov ada.
Inclou: Replanteig. Connex ió de la v àlv ula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ec utades s egons es pec ific ac ions de
Projecte.
Clau de local humit

AM2

1,00

1,00

1,000
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Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

Total amidament 13.4 : u

13.5 u

ACUM.
1,000

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1".
Vàlv ula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1". Totalment muntada, connex ionada i prov ada.
Inclou: Replanteig. Connex ió de la v àlv ula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ec utades s egons es pec ific ac ions de
Projecte.
Clau de local humit

1,00

1,00

Total amidament 13.5 : u

13.6 u

1,000

1,000

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1".
Vàlv ula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1".
Inclou: Replanteig. Col·locació, connex ionat i comprov ació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ec utades s egons es pec ific ac ions de
Projecte.
Vàlvula de tall

1,00

1,00

Total amidament 13.6 : u

13.7 u

1,000

1,000

Aixeta senzilla tempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu mitjà,1/2"
Aix eta senzilla temporitzada per a lav abo, muntada superficialment sobre taulell o aparell s anitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"
4,00

4,000

Total amidament 13.7 : u

13.8 u

4,000

Aixeta per rentadora o rentavaixelles, de llautó cromat, de 1/2" de diàmetre.
Aix eta per rentadora o rentav aix elles, de llautó cromat, de 1/2" de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connex ionat i comprov ació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ec utades s egons es pec ific ac ions de
Projecte.
Total amidament 13.8 : u

AM2

2,000
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COMENTARI

14.1 u

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

Caixa p/quadre distrib.,de plàstic+porta,quatrexvint-i-dosmòduls,muntada superficialment
Caix a per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de v int-i-dos m òduls i m untada
superficialment
Total amidament 14.1 : u

14.2 u

1,000

Caixa p/quadre distrib.,de plàstic+porta,quatrexdivuitmòduls,muntada superficialment
Caix a per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de div uit m òduls i m untada
superficialment
Total amidament 14.2 : u

14.3 u

1,000

Protector per a sobretensions permanents i transitòriesIGA 63Atetrapolar (3P+N),PIA corba C,tall=600
Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intens itat nom inal 63 A, tetrapolar
(3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màx im a trans itòria 15 k A,
muntat en perfil DIN
Total amidament 14.3 : u

14.4 u

1,000

Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 m òduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
QP

6,00

6,000

QB

4,00

4,000

Total amidament 14.4 : u

14.5 u

10,000

Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 m òduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
1,00

1,000

Total amidament 14.5 : u

14.6 u

1,000

Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 m òduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AM2

QP

8,00

8,000

QB

7,00

7,000
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COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

Total amidament 14.6 : u

14.7 u

ACUM.
15,000

Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 m òduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
QP

2,00

2,000

QB

2,00

2,000

Total amidament 14.7 : u

14.8 u

4,000

Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corba C,bipolar (1P+N),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,muntat en perfil
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 m òduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
QP

5,00

5,000

Total amidament 14.8 : u

14.9 u

5,000

Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 m òduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
QP

1,00

1,000

QB

1,00

1,000

Total amidament 14.9 : u

14.10 u

2,000

Interruptor dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,(2P),0.03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d' intens itat nom inal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnex ió fix instantani, amb botó de test incorporat i indic ador m ec ànic de defec te,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 m m d' am plària,
muntat en perfil DIN
QP

8,00

8,000

QB

5,00

5,000

Total amidament 14.10 : u

14.11 u

13,000

Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.03A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sens ibilitat
0.03 A, de desconnex ió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador m ec ànic de defec te, c ons truït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d' am plària, m untat en
perfil DIN

AM2
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COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

QP

2,00

2,000

QB

1,00

1,000

Total amidament 14.11 : u

14.12 u

ACUM.

3,000

Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.3A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sens ibilitat
0.3 A, de desconnex ió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït s egons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
QP

1,00

1,000

Total amidament 14.12 : u

14.13 u

1,000

Interruptor crep.p/comandament autom.,sens.2-200lux,temp.,I=1-10A,fixat a pressió
Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de
2 a 200 lux , temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fix at a pressió
Total amidament 14.13 : u

14.14 m

1,000

Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat
Tub flex ible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flam a, res is tènc ia a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
1,00

900,00

Total amidament 14.14 : m

14.15 m

900,000

900,000

Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,encastat
Tub flex ible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flam a, res is tènc ia a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
1,00

278,00

Total amidament 14.15 : m

14.16 m

278,000

278,000

Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flam a, am b una res is tènc ia a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment
1,00

40,00

Total amidament 14.16 : m

14.17 m

40,000

40,000

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar,
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z 1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baix a emissió fums, col·locat en tub

AM2
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COMENTARI

NUM.

DIM 1

1,00

1.447,00

DIM 2

DIM 3

Total amidament 14.17 : m

14.18 m

ACUM.
1.447,000

1.447,000

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar,
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z 1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baix a emissió fums, col·locat en tub
1,00

2.074,00

Total amidament 14.18 : m

14.19 m

2.074,000

2.074,000

Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x1.5mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de s ec c ió 3 x
1.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
1,00

50,00

Total amidament 14.19 : m

14.20 m

50,000

50,000

Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2.5mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de s ec c ió 3 x
2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
1,00

80,00

Total amidament 14.20 : m

14.21 m

80,000

80,000

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de s ec c ió
3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en tub
1,00

130,00

Total amidament 14.21 : m

14.22 m

130,000

130,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de
se
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de s ec c ió 5
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
1,00

20,00

Total amidament 14.22 : m

14.23 m

20,000

20,000

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en tub

AM2
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COMENTARI

NUM.

DIM 1

1,00

30,00

DIM 2

DIM 3

Total amidament 14.23 : m

14.24 m

ACUM.
30,000

30,000

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en tub
Total amidament 14.24 : m

14.25 u

0,000

Presa de corrent,tipus universal(2P+T),16A/250V,amb tapa protegida,preu econòmic,encastada
Presa de corrent de tipus univ ersal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,
preu econòmic, encastada
77,00

77,000

Total amidament 14.25 : u

14.26 u

77,000

Presa de corrent(2P+T),16A/250V,amb tapa,preu mitjà,muntada superficialment
Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T ), 16 A 250 V, am b tapa, preu m itjà, m untada
superficialment
18,00

18,000

Total amidament 14.26 : u

14.27 u

18,000

Presa de corrent industrialmural,3P+N+T,16A 380-415V,IP-44,col.locada
Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norm a U N EEN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada
3,00

3,000

Total amidament 14.27 : u

14.28 u

3,000

Interruptor 10A,encastat,obertura de regata,tub corrugat PVC DN=16mm,cond.coure unipolar
S=1,5mm2,ca
Interruptor de 10 A, encastat, amb obertura de regata, col·loc ac ió de tub c orrugat de PVC de DN 16 m m ,
conductor de coure de designació H07V-R unipolar d'1,5 mm2 de secció i caix a de deriv ació quadrada de 90x 90
mm, col·locada encastada
9,00

9,000

Total amidament 14.28 : u

14.29 u

9,000

Commutador,tipus modular d'1 mòdul estret,unipolar (1P),10A/250V,amb tecla,preu mitjà,muntat
sobre b
Commutador, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu mitjà, m untat s obre
bastidor o caix a

AM2
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COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

2,00

2,000

Total amidament 14.29 : u

14.30 u

ACUM.

2,000

Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10-300s,5-120lux,a/tapa,econòmic,encastat
Interruptor detector de mov iment, de tipus univ ersal, per a càrregues resistiv es de fins a 1000 W de potènc ia i
230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnex ió, sensibilitat d'activ ació de 5 a 120 lux ,
amb tapa, preu econòmic, encastat
10,00

10,000

Total amidament 14.30 : u

14.31 u

10,000

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
50000h,circular,10W,UGR=22,efic.llumin.=60lm/W,no
Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds amb una v ida útil de 50000 h, de form a c irc ular, 10 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia llum inos a de 60 lm / W, am b equip elèc tric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat
6,00

6,000

Total amidament 14.31 : u

14.32 u

6,000

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
25000h,circular,14W,UGR=22,efic.llumin.=60lm/W,no
Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds amb una v ida útil de 25000 h, de form a c irc ular, 14 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia llum inos a de 60 lm / W, am b equip elèc tric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat
3,00

3,000

Total amidament 14.32 : u

14.33 u

3,000

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
50000h,circular,19W,UGR=22,efic.llumin.=80lm/W,no
Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds amb una v ida útil de 50000 h, de form a c irc ular, 19 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia llum inos a de 80 lm / W, am b equip elèc tric no
regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat
34,00

34,000

Total amidament 14.33 : u

14.34 u

34,000

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb
grau
Llum d'emergència amb làmpada led, amb una v ida útil de 100000 h, no permanent i no es tanc a am b grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aprox imat de 140 a 170 lúm ens , 1 h d' autonom ia, de form a
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial
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COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

18,00

18,000

Total amidament 14.34 : u

14.35 u

ACUM.

18,000

Llumenera decorativadownlight alumini i metacril·lat,16 leds,pot.llum 21W IP 55,ambfont d'alimentaci
Llumenera decorativ a tipus dow nlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds IP55, de 21 W de potènc ia de la
llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment
6,00

6,000

Total amidament 14.35 : u

14.36 u

6,000

Aplic circularD<= 300mm,6 Leds (13 W),cos fosa d'alumini,difusor plàstic,marc fosa d'alumini,IP-65,e
Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 6 Leds (13 W), amb cos de fosa d'alumini, difusor de plàs tic i m arc
de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65, encastat
3,00

3,000

Total amidament 14.36 : u

14.37 u

3,000

Llumenera industrial,amb reflector simètric,fluoresc.2x36W,polièster,superficialment al sostre
Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de form a rec tangular, am b x as s ís
polièster, muntada superficialment al sostre
6,00

6,000

Total amidament 14.37 : u

14.38 u

6,000

Modificació instal·lació bàculs exteriors
Modificació instal·lació bàculs ex teriors, inclou abertura de rasa, replé i reposició pacv iment, per tal de deix ar
els bàculs de l'ex terior, propers al bar, conectats a la línia d'enllumenat ex terior del poliesportiu i no al bar.
1,00

1,000

Total amidament 14.38 : u

14.39 m

1,000

Conductor Cu nu,1x35mm2,muntat superficialment
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x 35 mm2, muntat superficialment
1,00

10,00

Total amidament 14.39 : m

14.40 u

10,000

10,000

Punt connex.terra pont seccionadorplatina de coure,muntat en caixa estanca i col·locat superficialme
Punt de connex ió a terra amb pont seccionador de platina de c oure, m untat en c aix a es tanc a i c ol·loc at
superficialment
1,00

1,000

Total amidament 14.40 : u
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COMENTARI

14.41 m

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+muntat superficialment
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flam a, am b una res is tènc ia a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, am b unió ros c ada i
muntat superficialment
1,00

5,00

Total amidament 14.41 : m

14.42

5,000

5,000

Documentació de legalització de la instal·lació, inclou projecte, cert F.O. i inspeccions EIC
Documentació de legalització de la instal·lació,a partir del projecte elèctric que form a part d' aques t projec te
ex ecutiu, cert F.O. i inspeccions EIC
Total amidament 14.42 :
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COMENTARI

15.1 m

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0, 6
mm, muntat superficialment
1,00

3,00

Total amidament 15.1 : m

15.2 u

3,000

3,000

Barret de xemeneia jet,planxa d'acer galvanitzatd=400mm,col.fixacions mecàniques
Barret de x emeneia jet de planx a d'acer galv anitzat, de diàmetre 400 mm, col·locat amb fix acions mecàniques
1,00

1,000

Total amidament 15.2 : u

15.3 u

1,000

Extractor 5000 m3/h F400/2
Ex tractor per campana 5000 m3/h F400/2 amb v ariador de v elocitat totalment conectat
1,00

1,000

Total amidament 15.3 : u

15.4 m

1,000

Conducte helicoïdal circ.,planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,munt.superf.
Conducte helicoïdal circular planx a d'acer galv anitzat, de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0, 5
mm i muntat superficialment,per sortida de fums de les estufes de pelets
Col·locació de Tub vertical per a sortida de fums.

2,00

4,00

Total amidament 15.4 : m

15.5 m

8,000

8,000

Safata PVC llisa,50x100mm,1 compart.,a/coberta,munt.susp/param.horitz.
Safata aïllant de PVC llisa, de 50x 100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada suspesa de param ents
horitzontals
Linies frigorifiques en cuina

10,50

Total amidament 15.5 : m

15.6 m

10,500

10,500

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 355 mm de diàmetre i 0,5 mm de g
Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galv anitzat, de 355 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix , am b
reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de v entilació i climatització. Inc lús ac c es s oris de
muntatge i elements de fix ació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels s uports dels c onduc tes .
Muntatge i fix ació de conductes. Comprov ació del seu correcte funcionament. Realització de prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, m es urada entre
els eix os dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment ex ecutada segons especificacions de Projecte.
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COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

Total amidament 15.6 : m

15.7 u

ACUM.
8,790

Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 355 mm de diàmetre.
Colze 90° per a conducte circular d'acer galv anitzat, de 355 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fix ació de les peces especials prefabricades a la x arx a de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ec utades s egons es pec ific ac ions de
Projecte.
RESTAURANT

2,00

2,000

Total amidament 15.7 : u

15.8 m

2,000

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de g
Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galv anitzat, de 100 m m de diàm etre i 0, 5 m m de gruix ,
subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de v entilació i climatització. Inclús accessoris de m untatge i
elements de fix ació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels s uports dels c onduc tes .
Muntatge i fix ació de conductes. Comprov ació del seu correcte funcionament. Realització de prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, m es urada entre
els eix os dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment ex ecutada segons especificacions de Projecte.
Total amidament 15.8 : m

15.9 m

12,000

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm de g
Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galv anitzat, de 125 m m de diàm etre i 0, 5 m m de gruix ,
subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de v entilació i climatització. Inclús accessoris de m untatge i
elements de fix ació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels s uports dels c onduc tes .
Muntatge i fix ació de conductes. Comprov ació del seu correcte funcionament. Realització de prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, m es urada entre
els eix os dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment ex ecutada segons especificacions de Projecte.
Total amidament 15.9 : m

15.10 m²

2,000

Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat
Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de llana de v idre
segons UNE-EN 14303, rev estit per les sev es dues cares, l'ex terior amb un complex d'alumini v is t + m alla de
fibra de v idre + kraft i l'interior amb un v el de v idre, de 25 mm d'espessor, res is tènc ia tèrm ic a 0, 75 m ²K/ W,
conductiv itat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, deriv acions, embocadures, suports metàl·lics galv anitz ats ,
elements de fix ació, segellat de trams i unions amb cinta autoadhesiv a d'alumini, accessoris de muntatge i pec es
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels s uports dels c onduc tes .
Muntatge i fix ació de conductes. Segellat de les unions. Comprov ació del seu correcte funcionament. Neteja final.
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NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte, calculada c om a
producte del perímetre ex terior per la longitud del tram, mesurada entre els eix os dels elements o dels punts a
connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment ex ecutada segons especificacions de Projecte.
Total amidament 15.10 : m²

15.11 u

111,030

Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb lamel·les ho
Reix eta d'impulsió, d'alumini ex trudit, pintat en color a escollir de la c arta R AL, am b lam el·les horitz ontals
regulables indiv idualment, de 425x 225 mm, amb part posterior de x apa d'acer pintada en color negre RAL 9005,
formada per lamel·les v erticals regulables indiv idualment i mec anis m e de regulac ió del c abal am b lam es
acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fix ació m itjanç ant c argols v is tos (am b m arc de
muntatge de x apa d'acer galv anitzat), muntada en conducte rectangular no m etàl·lic . Inc lús ac c es s oris de
muntatge i elements de fix ació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fix ació de la reix eta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ec utades s egons es pec ific ac ions de
Projecte.
BAR

2,00

2,000

MENJADOR

4,00

4,000

Total amidament 15.11 : u

15.12 u

6,000

Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb lamel·les hor
Reix eta de retorn, d'alumini ex trudit, pintat en color a escollir de la c arta R AL, am b lam el·les horitz ontals
regulables indiv idualment, de 425x 225 mm, fix ació mitjançant cargols v istos (amb marc de m untatge de x apa
d'acer galv anitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elem ents de
fix ació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fix ació de la reix eta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ec utades s egons es pec ific ac ions de
Projecte.
BAR

2,00

2,000

MENJADOR

3,00

3,000

Total amidament 15.12 : u

15.13 u

5,000

Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada
Reix eta d'intempèrie per a instal·lacions de v entilació, m arc frontal i lam el·les de x apa perfilada d' ac er
galv anitzat, de 400x 495 mm, tela metàl·lica d'acer galv anitzat amb malla de 20x 20 mm, amb marc de m untatge
de x apa d'acer galv anitzat. Inclús accessoris de muntatge i elements de fix ació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fix ació del marc en el tancament. Fix ació de la reix eta en el m arc . C onnex ió al
conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ec utades s egons es pec ific ac ions de
Projecte.
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COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

Total amidament 15.13 : u

15.14 u

ACUM.
1,000

Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada
Reix eta d'intempèrie per a instal·lacions de v entilació, m arc frontal i lam el·les de x apa perfilada d' ac er
galv anitzat, de 400x 495 mm, tela metàl·lica d'acer galv anitzat amb malla de 20x 20 mm, amb marc de m untatge
de x apa d'acer galv anitzat. Inclús accessoris de muntatge i elements de fix ació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fix ació del marc en el tancament. Fix ació de la reix eta en el m arc . C onnex ió al
conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ec utades s egons es pec ific ac ions de
Projecte.
Total amidament 15.14 : u

15.15 u

1,000

Subministrament i instal·lació en sostre de recuperador de calor aire-aire, cabal d'aire nominal 246
Subministrament i instal·lació en sostre de recuperador de calor aire-aire, c abal d' aire nom inal 2460 m ³/ h,
dimensions 590x 2150x 1460 mm, pes 290 kg, pressió estàtica d'aire nominal 430 Pa, pressió s onora a 1 m 61
dBA, potència elèctrica nominal 1820 W, alimentació trifàsica a 400 V, eficiència de rec uperac ió c alorífic a en
condicions humides 85,8%, potència calorífica recuperada 19,09 kW (temperatura de l' aire ex terior -7°C am b
humitat relativ a del 80% i temperatura ambiente 20°C amb humitat relativ a del 55%), eficiènc ia de rec uperac ió
calorífica en condicions seques 76,6% (temperatura de l'aire ex terior 5°C am b hum itat relativ a del 80% i
temperatura ambiente 25°C), amb bescanv iador de plaques d'alumini de flux creuat, v entiladors am b m otor de
tipus EC d'alta eficiència, by pass amb serv omotor per a canv i de mode d'operació de recuperació a free-cooling,
estructura desmuntable de doble panell amb aïllament de llana mineral de 25 mm d'espessor, panells ex teriors
d'acer prepintat i panells interiors d'acer galv anitzat, filtres d'aire classe F7+F8 en l'entrada d'aire ex terior, filtre
d'aire classe M5 en el retorn d'aire de l'interior, pressòstats diferencials per als filtres, accés als v entiladors i als
filtres d'aire a trav és dels panells d'inspecció, possibilitat d'accés lateral als filtres , c ontrol elec trònic per a la
regulació de la v entilació i de la temperatura, per a la superv isió de l' es tat dels filtres d' aire, program ac ió
setmanal i gestió de les funcions de desgebrament i antiglaç per a la secció opcional amb bateria d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fix ació. Connex ionat i comprov ació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ec utades s egons es pec ific ac ions de
Projecte.
A1

1,00

1,000

Total amidament 15.15 : u

15.16 m

1,000

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense soldadura, formada per un tu
Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flex ible de coure sense soldadura, formada per un tub per líquid de
3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 5/8" de diàmetre i 0, 8
mm de gruix amb aïllament de 10 mm d'espessor, tenint el coure un contingut d'oli residual inferior 4 mg/m i s ent
l'aïllament de camisa aïllant flex ible d'escuma elastomèrica amb rev estiment superficial de pel·lícula de polietilè,
per una temperatura de treball entre -45 i 100°C, subministrada en rotllo, per a connex ió entre les unitats interior i
ex terior.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels ex trems. Muntatge i fix ació de la línia. Esboc ardat.

AM2

Pàg.35

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: Costes Directos

Capítol 15

: VENTILACIÓ, CLIMATITZACIÓ I EXTRACCIÓ DE FUMS

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

NUM.
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DIM 2

DIM 3

ACUM.

Buidatge per a la sev a càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment ex ecutada segons especificacions de Projecte.
Planta baix a

1,00

118,81

Total amidament 15.16 : m

15.17 u

118,810

118,810

Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor, gamma Sky Air, sèrie Alpha, m
Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x 1, bomba de calor, gam m a Sk y Air, s èrie Alpha, m odel
ZCAG100B "DAIKIN", potència frigorífica nominal 9,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, tem peratura
de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'ex terior 35°C), potència calorífica nominal 10, 8 k W
(temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'ex terior 7°C, temperatura de bulb hum it
en l'ex terior 6°C), diàmetre de connex ió de la canonada de líquid 3/8", diàmetre de connex ió de la c anonada de
gas 5/8", alimentació monofàsica (230V/50Hz), SEER 7,14 (classe A++), SC OP 4, 53 (c las s e A+), c ons um
d'energia anual estacional en refrigeració 466 kWh, consum d'energia anual estacional en calefac c ió 2413 k Wh,
format per una unitat interior de casset Round Flow (de flux circular) FCAG100B, amb v entilador de 3 v eloc itats ,
cabal d'aire en refrigeració a v elocitat alta/mitja/baix a 22,8/17,6/12,4 m³/min, cabal d'aire en calefacció a v elocitat
alta/mitja/baix a 22,8/17,6/12,4 m³/min, dimensions 246x 840x 840 mm, adaptable a altura de fals sostre reduïda,
pes 24 kg, pressió sonora en refrigeració a v elocitat alta/mitja/baix a 37/33/29 dBA, pressió sonora en c alefac c ió
a v elocitat alta/mitja/baix a 37/33/29 dBA, potència s onora 54 dBA, am b panell dec oratiu de c olor blanc
BYCQ140E, dimensions 50x 950x 950 mm, orientació v ertical automàtica (distribució radial uniform e de l' aire en
360°), seny al de neteja de filtre, filtre d'aire de succió, i bomba de drenatge, joc de controlador rem ot s ens e fil
format per receptor i comandament per infraroigs BRC7FA532F, amb funció engegada/parada, canv i de mode de
funcionament, ajust de la temperatura de consigna, selecció de la v elocitat del v entilador, v isualització de s eny al
en el receptor, reinicialització de filtre brut en el comandament i canv i d'orientació de les lam el·les , i una unitat
ex terior RZAG100NV1, cabal d'aire en refrigeració 67 m³/min, c abal d' aire en c alefac c ió 82 m ³/ m in, gas
refrigerant R-32, compressor sw ing, dimensions 870x 1100x 460 mm, pes 85 kg, pressió sonora en refrigerac ió
47 dBA, pressió sonora en calefacció 50 dBA, potència sonora 66 dBA, longitud m àx im a de c anonada 85 m ,
diferència màx ima d'altura entre la unitat ex terior i la unitat interior 30 m. Inclús elements antiv ibratoris i suports de
paret per a recolzament de la unitat ex terior i elements per a suspensió del sostre per a la unitat interior.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fix ació de la unitat interior. Col·locació i fix ació de la unitat ex terior.
Connex ió a les línies frigorífiques. Connex ió a la x arx a elèctrica. Connex ió a la x arx a de desguàs . Pos ada en
marx a.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ec utades s egons es pec ific ac ions de
Projecte.
Criteri de v aloració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
RESTAURANT

4,00

4,000

Total amidament 15.17 : u

15.18 u

4,000

Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal extraplà, velocitat 2350 r.p.m., potència màxi
Ex tractor per a bany format per v entilador helicoïdal ex traplà, v elocitat 2350 r.p.m., potènc ia m àx im a de 9 W,
cabal de descàrrega lliure 80 m³/h, niv ell de pressió sonora de 33 dBA, de dim ens ions 121x 94x 121 m m ,
diàmetre de sortida 94 mm, color blanc, motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. Inc lús
accessoris i elements de fix ació.

AM2

Pàg.36

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: Costes Directos

Capítol 15

: VENTILACIÓ, CLIMATITZACIÓ I EXTRACCIÓ DE FUMS

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

Inclou: Replanteig. Col·locació i fix ació. Connex ionat i comprov ació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ec utades s egons es pec ific ac ions de
Projecte.
Total amidament 15.18 : u

AM2

6,000

Pàg.37

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: Costes Directos

Capítol 16

: GAS

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

16.1 u

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

Bateria per a 4 ampolles (2 de servei i 2 de reserva, model I-350 "REPSOL", de 35 kg de capacitat un
Bateria per a 4 ampolles (2 de serv ei i 2 de reserv a, model I-350 "REPSOL", de 35 kg de capac itat unitària de
gasos liquats del petroli (GLP), amb lires, v àlv ules antiretorn, col·lector, inv ersor automàtic, limitador de pres s ió i
v àlv ula portamanòmetre. Inclús accessoris de connex ió i elements de fix ació.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connex ionat i comprov ació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ec utades s egons es pec ific ac ions de
Projecte.
Criteri de v aloració econòmica: El preu no inclou les ampolles de gas liquats del petroli (GLP).
Total amidament 16.1 : u

16.2 m

1,000

Canonada amb beina metàl·lica, per a baixant individual de gas, col·locada superficialment, formada
Canonada amb beina metàl·lica, per a baix ant indiv idual de gas, col·locada superficialment i fix ada al param ent,
formada per tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=10/12 mm i 1 m m d' es pes s or, ac abada
amb dos passades d'esmalt sintètic d'almeny s 40 microns de gruix cadascuna. Inclús m aterial aux iliar para
muntatge i subjecció a l'obra, pasta de reblert, accessoris i peces especials col·locats mitjançant soldadura forta
per capil·laritat.
Inclou: Replanteig i traçat. Raspat i neteja. Col·locació de la beina. Col·locació de tubs. Muntatge, c onnex ionat i
comprov ació del seu correcte funcionament. Realització de prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment ex ecutada segons especificacions de Projecte.
Total amidament 16.2 : m

16.3 m

7,680

Subministrament i instal·lació en superfície de canonada per instal·lació interior de gas, formada p
Subministrament i instal·lació en superfície de canonada per instal·lació interior de gas, formada per tub de c oure
estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=10/12 mm i 1 mm d'espessor. Inclús material aux iliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant soldadura forta per capil·laritat.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. Col·locació de tubs. Muntatge, connex ionat i c om prov ac ió
del seu correcte funcionament. Realització de prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment ex ecutada segons especificacions de Projecte.
1,00

4,90

1,00

4,31

4,310

1,00

11,69

11,690

Total amidament 16.3 : m

16.4 u

4,900

20,900

Regulador de pressió, de 4 kg/h de cabal nominal, de 0,2 a 4 bar de pressió d'entrada i 37 mbar de p
Regulador de pressió, de 4 kg/h de cabal nominal, de 0,2 a 4 bar de pressió d'entrada i 37 mbar de pres s ió de
sortida.
Inclou: Muntatge, connex ionat i comprov ació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ec utades s egons es pec ific ac ions de

AM2

Pàg.38

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: Costes Directos

Capítol 16

: GAS

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

Projecte.
1,00

1,000

1,00

1,000

Total amidament 16.4 : u

16.5 u

2,000

Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota i bloqueig, amb rosca cilíndrica GAS mascle-mascle de 1/2"
Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota i bloqueig, amb rosca c ilíndric a GAS m as c le-m as c le de 1/ 2" de
diàmetre, PN=5 bar, acabat cromat.
Inclou: Muntatge, connex ionat i comprov ació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ec utades s egons es pec ific ac ions de
Projecte.
5,00

5,000

Total amidament 16.5 : u

16.6 u

5,000

Indicador òptic d'ús d'ampolles de servei o de reserva, de rosca mètrica mascle-mascle de 20 mm de
d
Indicador òptic d'ús d'ampolles de serv ei o de reserv a, de rosca mètrica mascle-mascle de 20 mm de diàmetre i
150 mm de longitud.
Inclou: Muntatge, connex ionat i comprov ació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ec utades s egons es pec ific ac ions de
Projecte.
Total amidament 16.6 : u

16.7 u

1,000

Caseta de xapa d'acer galvanitzat per a emmagatzematge de bateria de 4 ampolles (2 de servei i 2 de
Caseta de x apa d'acer galv anitzat per a emmagatzematge de bateria de 4 ampolles (2 de serv ei i 2 de res erv a),
model I-350 "REPSOL", de 35 kg de capacitat unitària de gasos liquats del petroli (GLP).
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caseta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ec utades s egons es pec ific ac ions de
Projecte.
Total amidament 16.7 : u

16.8 u

1,000

Vàlvula interrupció,roscada,amb detector de flux
Vàlv ula de seguretat de funcionament per interrupció, amb detector de flux , muntada entre tubs
1,00

1,000

Total amidament 16.8 : u

AM2

1,000

Pàg.39

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: Costes Directos

Capítol 17

: CONTRAINCENDIS

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

17.1 u

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-1
Ex tintor portàtil de pols químic ABC poliv alent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C , am b 6
kg d'agent ex tintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fix ació del suport. Col·locació de l'ex tintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·loc ades s egons es pec ific ac ions de
Projecte.
6,00

6,000

Total amidament 17.1 : u

17.2 u

6,000

Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent extintor, amb mànega i trom
Ex tintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent ex tintor, amb mànega i trompa difus ora.
Inclús suport i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fix ació del suport. Col·locació de l'ex tintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·loc ades s egons es pec ific ac ions de
Projecte.
1,00

1,000

Total amidament 17.2 : u

1,000

17.3 PA Sistema de extinción de campana extractrora
Sistema de ex ticnión de campana ex tractrora formado por.
-Recipiente cilíndrico fabricado bajo normativ a CE para una presión de trabajo de 11 a 15 bar. C argado c on
solución acuosa y espumogena a base de aditiv o Boldfoam TX-10, presurizado con Nitrógeno s ec o. Efic ac ia
27A 233B.
-Válv ula de accionamiento por palanca, con precinto de seguridad y control.
-Abrazadera reforzada de doble sujeción.
-Latiguillo flex ible para conex ión entre la tubería del circuito principal y la v álv ula antirretorno.
-Válv ula antirretorno.
-Tubería de inox Ø15mm (press-fitting), 15x 0,6 UNE-EN 10312 14307/304L. -Rociador Sprink ler, de Globe
Europa tipo horizontal con ampolla accionadora con disparo a 93ºC . Diám etro de ros c a de 21 m m . Es tos
elementos v an ubicados en todo el largo de la campana, protegiendo todos los elem entos de c oc c ión c on
descarga sectorizada.
Total amidament 17.3 : PA

17.4 u

AM2

1,000

Placa de senyalització d'equips contra incendis, de poliestirè fotoluminiscent, de 420x420 mm. Inclú

Pàg.40

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: Costes Directos

Capítol 17

: CONTRAINCENDIS

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

Placa de seny alització d'equips contra incendis, de poliestirè fotoluminiscent, de 420x 420 mm. Inc lús elem ents
de fix ació.
6,00

6,000

Total amidament 17.4 : u

17.5 u

6,000

Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminisc
Placa de seny alització de mitjans d'ev acuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotolum inis c ènc ia A
segons UNE 23035-4, de 224x 224 mm. Inclús elements de fix ació.
Inclou: Replanteig. Fix ació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ec utades s egons es pec ific ac ions de
Projecte.
8,00

8,000

Total amidament 17.5 : u

AM2

8,000

Pàg.41

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: Costes Directos

Capítol 18

: EQUIPAMENT

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

18.1 PA Neteja industrial cuina i dependencies
Neteja industrial de la cuina i les sev es dependències, inclou també la del equipament
Total amidament 18.1 : PA

18.2 u

1,000

Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniques
Dosificador de sabó v ertical, de dimensions 118x 206x 68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inox idable am b ac abat
satinat en superfícies ex posades, antiv andàlic i amb v isor de niv ell de sabó i clau de seguretat , c ol·loc at am b
fix acions mecàniques
Lavabos

4,00

4,000

Total amidament 18.2 : u

18.3 u

4,000

Disp.paper rotlle tipus metxa p/eixugamans,310xD=255,col.fix.mecàniques
Dispensador de paper en rotlle tipus metx a per a eix ugamans, de 310 mm d' alç ària i 255 m m de diàm etre,
col·locat amb fix acions mecàniques
Lavabos

4,00

4,000

Total amidament 18.3 : u

18.4 u

4,000

Porta-rotlles acer inoxidable,68x131x150mm,col.fix.mecàniques
Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inox idable amb tapa, de dimens ions 68x 131x 150 m m , c ol·loc at am b
fix acions mecàniques
Inodors

6,00

6,000

Total amidament 18.4 : u

18.5 u

6,000

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de
Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de
nilò, col·locat amb fix acions mecàniques
2,00

2,000

Total amidament 18.5 : u

2,000

18.6 m2 Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta
Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix , col·locat adherit sobre tauler de fusta
Lavabos

4,00

0,80

Total amidament 18.6 : m2

1,00

3,200

3,200

18.7 PA Reparació baix armari frigorífic
Reparació baix armari frigorífic, arranjament i col.locacció otor i po

AM2
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Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
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: Costes Directos

Capítol 18

: EQUIPAMENT

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

Total amidament 18.7 : PA

1,000

Total amidament 18.8 : PA

1,000

18.8 PA Reparació potes del mobiliari de la cuina
Reparació i si cal substitució potes dels mobles d'acer inox idable de la cuina

18.9 u

Rentavixelles industrial trifàssic
Rentav ix elles industrial trifàssic amb presa d'aigua freda i calenta totalment instal·lat. inclou preses i maneguets
1,00

1,000

Total amidament 18.9 : u

18.10 u

1,000

Contenidor brossa amb potes
Contenidor brossa amb potes
1,00

1,000

Total amidament 18.10 : u

18.11 u

1,000

Bomba de condensats per cambra frigorífica
Subministrament i colocació de bomba de condensats per cambra frigorífica, inclou tub per connex ió a sanejament
1,00

1,000

Total amidament 18.11 : u

AM2

1,000

Pàg.43

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: Costes Directos

Capítol 19

: VARIS

Pressupost (Amidaments)
COMENTARI

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

19.1 PA Partida per imprevistos
Partida per imprev istos a justificar la sev a ex ecució
Total amidament 19.1 : PA

19.2 m²

1,000

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta,
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsev ol treball de ram de paleta, nec es s àries
per a la correcta ex ecució de les instal.lacions en planta baix a, Inclús material aux iliar per a la correcta ex ec uc ió
dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos s os tres , m urs , s os tres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locac ió i rebut de c aix es per a elem ents
encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment ex ecutada segons especificacions de Projecte.
Total amidament 19.2 : m²

344,000

Total amidament 19.3 : PA

1,000

19.3 PA Despeses de seguretat i salut
Partida tancada d'abonament íntegre per les despeses de seguretat i salut.

AM2
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OBRA: ADEQUACIÓ BAR RESTAURANT DEL

POLIESPORTIU MUNICIPAL

UBICACIÓ: CARRER SANT AGUSTÍ 11

DOCUMENT DE PROJECTE EXECUTIU:
PRESSUPOST
2- QUADRE DE PREUS NÚM. 1

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: ENDERROCS

1

Quadre de Preus Nº 1

1.1 m2

Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell tr enc ador manual i c àr r ega
manual de runa sobre camió o contenidor

10,83
1.2 m2

DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS
Enderroc envà ceràm.,g=5cm,m.man.,càrrega manual

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càr r ega manual de r una s obr e c amió o
contenidor

4,64
1.3 m2

QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man.

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

3,20
1.4 m2

TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS
Arrencada enrajolat,param.vert.,m.man.,càrrega manual

Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i c àr r ega manual de r una s obr e c amió o
contenidor

7,36
1.5 m

SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

7,82
1.6 m2

SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS
Arrencada pavim. terratzo,m.man.,càrrega manual

Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

6,50
1.7 m2

SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
Arrencada pavim. ceràmic,m.man.,càrrega manual

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4,80

QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS

Pàg.1

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: ENDERROCS

1

Quadre de Preus Nº 1
1.8 m2

Arrencada cel ras+entram.sup.,m.man.,càrrega manual

Arrencada de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4,00
1.9 m

QUATRE EUROS
Enderroc esglaó obra,compres.,càrrega manual

Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4,13
1.10 u

QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS
Arrencada inodor, urinari,

Arrencada de inodor o urinari, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua
i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,40
1.11 u

ONZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
Arrencada

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'ev ac uac ió, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,60
1.12 m3

DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS
Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3
de capacitat

15,97
1.13 m3

QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej.

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, pr oc edents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

19,65

DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

Pàg.2

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: MOVIMENTS DE TERRES

2

Quadre de Preus Nº 1

2.1 m3

Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny f luix ( SPT <20) , r ealitz ada amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

48,40
2.2 m3

QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
Càrrega manuals+transp.terres,instal.gestió

Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb c ontenidor
de 5 m3 de capacitat

31,92
2.3 m3

TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS
Transp.terres,instal.gestió residus,contenidor 5m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

19,80

DINOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS
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Quadre de Preus Nº 1

3.1 m3

Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,bomba

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del gr anulat 20
mm, abocat amb bomba

100,97
3.2 kg

CENT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
Arm.rases i pous AP500S barres corrug.

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,09

UN EURO AMB NOU CÈNTIMS
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Quadre de Preus Nº 1

4.1 m2

Muntatge+desm.apunt. sostre,h<=5m,puntal metàl·lic+tauló

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló

17,32
4.2 kg

DISSET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS
Acer S275JR,p/biga peça

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent s èr ie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra, en treballs de eliminar una
paret

5,04
4.3 m3

CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS
Paret p/revestir,g=14cm,maó

Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x 100 mm, per a r ev es tir ,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dos if ic ac ió 1:4 ( 10 N/mm2) ,
amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

251,87
4.4 m2

DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS
Muntatge+desmunt.encofrat p/sostre

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de f us ta de
pi, sobre entramat desmuntable

24,36
4.5 m2

VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
Muntatge+desmunt.encofrat tauler,p/cèrcol recte

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

24,57

VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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Quadre de Preus Nº 1
4.6 m2

Semibigueta+revoltó p/sostre 22+4cm,alç.muntatge<=3

Semibigueta i revoltó per a sostre de 22+4 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de morter de c iment i
semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, de moment flector últim 27,5
kNm per m d'amplària de sostre

25,24
4.7 kg

VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
Armadura p/sostre indust. AP500S barres corrug.

Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

1,21
4.8 m2

UN EURO AMB VINT-I-UN CÈNTIMS
Malla armadura sostre

Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'ac er
ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

3,43
4.9 kg

TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS
Arm.cèrcols AP500S barres corrug.

Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,21
4.10 m3

UN EURO AMB VINT-I-UN CÈNTIMS
Formigó p/sostre indust., HA-25/B/10/I,abocat bomba

Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/10/I de c ons is tènc ia tov a i gr andàr ia
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

98,49
4.11 m3

NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS
Formigó p/cèrcol, HA-25/B/10/I,abocat bomba

Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del gr anulat 10 mm, aboc at amb
bomba

106,40

CENT SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
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Quadre de Preus Nº 1

5.1 m2

Paret tanc.recolzada,14cm,maó

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir , c ategor ia I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industr ialitz at M 7,5 ( 7,5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

34,38
5.2 m2

TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS
Envà recolzat tanc.4cm maó foradat 290x140x40mm,LD,I

Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categor ia I, s egons
la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

16,55
5.3 m2

SETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
Paredó recolzat divis.10cm,totxana 290x140x100mm,LD,I

Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNEEN 771-1 , per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

18,96

DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS
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Quadre de Preus Nº 1

6.1 m2

Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R,
de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

11,74
6.2 m

ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
Matarracó,radi=6cm morter 1:6

Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6

7,26
6.3 m2

SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
Membrana GA-1,1làm.,5,1kg/m2,LBM(SBS)-50/G-FP-

Membrana autoprotecció mineral, per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de
densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una ar madur a FP de
feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

23,66
6.4 u

VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
Gàrgola planxa coure estampada silueta

Gàrgola de planxa de coure estampada amb silueta retallada, de 80 mm de diàmetre, col·locada soldada

139,19
6.5 m

CENT TRENTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS
Coronament paret g=13-17,5cm+peça

Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmic a amb dos c antells en es c air e
d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

15,57

QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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Quadre de Preus Nº 1
6.6 PA

Modificacions coberta i càmara per ventilació i extracció

Conjunt de treballs per el desmuntatge y nova construcció de trams de cober ta per enc abir els c onduc tes de
ventilació, el recuperador i les extraccions de fums

678,84

SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
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Quadre de Preus Nº 1

7.1 m2

Paviment .antilliscant gres extruït s/esmalt,preu alt,16-

Paviment antilliscant de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 pec es /m2,
col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Inclou la formació de la capa d'annivellació.

37,82
7.2 m

TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS
Tapajunts pavim.40mm,perf.neoprè+alum.p/altes

Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i s upor t de d'alumini, per a
altes sol·licitacions, col·locant prèviament el suport

217,35
7.3 m2

DOS-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS
Muntatge+desmunt.encofrat p/esglaons,tauler fusta pi vist

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

45,34
7.4 m3

QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
Formigonament per formació d' esglaons formigó HA-25

Formigonament per formació d'esglaons s, amb formigó HA-25, de consistència plàs tic a, gr andàr ia màx ima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

137,00

CENT TRENTA-SET EUROS
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Quadre de Preus Nº 1
7.5 m

Esglaó gres extruït s/esmalt.-polir antillisc.,2peces,col.truc

Esglaó de gres extruït sense esmaltar ni polir antilliscant, de dues peces, f r ontal i es tes a, c ol· loc at a tr uc de
maceta amb morter mixt 1:2:10

54,45
7.6 m

CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS
Sòcol terratzo llis gra petit preu alt,h=10cm,col.mort.1:6

Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6

8,50
7.7 m2

VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
Paviment terratzo pedra calc.,40x60cm,preu

Paviment de terratzo amb granulat de pedra calcària, rentat amb àcid, de 40x60 cm, preu alt, c ol· loc at a tr uc de
maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior

34,02
7.8 m

TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS
Sòcol rajola gres extruït s/esmalt.-

Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alç àr ia, c ol· loc at amb adhes iu per a r ajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

7,31

SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS
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Quadre de Preus Nº 1

8.1 m2

Arrebossat bona vista,vert.ext.,h>3m,morter mixt

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alç àr ia, amb mor ter mix t 1:2:10,
remolinat

21,83
8.2 m2

VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS
Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb mor ter de c iment 1:4,
elaborat a l'obra, deixat de regle

14,39
8.3 m2

CATORZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS
Enguixat reglejat,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d´alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat llis c at amb
guix C6, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol

17,27
8.4 m2

DISSET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS
Enguixat reglejat,horit.int.h<3m,B1,lliscat C6

Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, ac abat llis c at
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

21,04

VINT-I-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS
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Quadre de Preus Nº 1
8.5 m2

Formació de calaixos i de cel ras continu PGL-A

Formació de calaixos i de cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a r ev es tir , de 12,5
mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per per f ils c ol· loc ats
cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m c om
a màxim

26,71
8.6 m2

VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS
Aplacat vert.ext.h<3m,p.artif.,buixardada,1251-

Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra artificial rentada a l'àcid, de 1251
a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter mixt de ciment blanc 1:1:7

115,94
8.7 m2

CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
Enrajolat rajola ceràmica esmaltada

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, pr eu alt, de
16 a 25 peces/m2, col·locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i r ejuntat amb beur ada CG1 ( UNE- EN
13888)

25,69
8.8 m2

VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
Pintat . ext. ciment,+pintura silic.potass. llis+imprimació

Pintat de parament l exterior de ciment, amb pintura al silicat de potas s a i pigments , amb una c apa de f ons
d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

13,22
8.9 m2

TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS
Pintat .guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat

Pintat de parament de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

4,44

QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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Quadre de Preus Nº 1

9.1 m

Barana acer galvanitzat

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i br èndoles c ada 10 c m, de
100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

107,63
9.2 u

CENT SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
Porta PVC Tipus 1, 2 ful prac + fixe lat de 220x278 i fixe

Porta exterior PVC blanc,tipus T1 del projecte, perfileria tipus Komerling Eurofutur, amb v idr e aillant 3+3/16/4+4
control solar, tanques de seguretat, practicable de dos fulles + fixe lateral de mesures 220x278 i f ix es s uper ior s
de 63x488

3.374,00
9.3 u

TRES MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS

Finestra PVC Tipus 2, 2 fulls corred de 110x260 , fixe sup

Finestra exterior PVC blanc,tipus T2 del projecte, perfileria tipus Komerling Premiline, amb vidre aillant 3+3/16/4+4
control solar, tanques de seguretat, corredera de dos fulles de 110x260 + fixe superior de 66x260
Inclou desmuntatge i retirada a abocador autoritzat del tancament existent, col.locació sense premarc, sanejament
i regularització paraments afectats obra amb morter de ciment.

1.304,67
9.4 u

MIL TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS

Finestra PVC Tipus 3, 2 fulls corred de 140x255 , fixe sup

Finestra exterior PVC blanc,tipus T3 del projecte, perfileria tipus Komerling Premiline, amb vidre aillant 3+3/16/4+4
control solar, tanques de seguretat, corredera de dos fulles de 140x255 + fixe superior de 80x255
Inclou desmuntatge i retirada a abocador autoritzat del tancament existent, col.locació sense premarc, sanejament
i regularització paraments afectats obra amb morter de ciment.

1.443,50

MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS
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Quadre de Preus Nº 1
9.5 u

Finestra PVC Tipus 4, 2 fulls abatib +1 fixe de 178x255

Finestra exterior PVC blanc,tipus T4 del projecte, perfileria tipus Komerling Eurofutur, amb vidre aillant 3+3/16/4+4
control solar, tanques de seguretat, abatible de dos fulles + fixe de 178x255
Inclou desmuntatge i retirada a abocador autoritzat del tancament existent, col.locació sense premarc, sanejament
i regularització paraments afectats obra amb morter de ciment.

1.297,50

MIL DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
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Quadre de Preus Nº 1

10.1 u

Bast.paredó porta f.,p/llum bast.=80cmx200cm

Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bas timent de 80 c m d'amplàr ia i 200 c m
d'alçària

27,76
10.2 u

VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
Bast.3/4 porta f. p/llum bast.,180cmx210cm,col·locat

Bastiment de base 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 180 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

31,89
10.3 u

TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS
Folrat bastiment 3/4 porta 2bat.,roure,llum

Folrat de bastiment de base de 3/4, per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a enverniss ar per a una
llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

51,19
10.4 u

CINQUANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS
Folrat bast.paredó,porta 2bat.,roure,llum

Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a env er nis s ar per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

39,06
10.5 u

TRENTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS
Fulla bat.porta int.fusta

Fulla batent per a porta interior, de fusta, inclou acabat superficial pintat i lacat, de 35 mm de gruix, de cares llis es i
estructura interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

74,64
10.6 u

SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
Doble porta batent ambdós costats; de dues fulles de 80

Doble porta batent ambdós costats; de dues fulles de 80 cm d'amplada de pas i de 210 c m d'alç àr ia,es tr uc tur a
inter ior de f us ta, amb v idr e de s egur etat 3+ 3 i n c o r p o r a t . In c l o u B a s t . e n v à p o r t a f . p / l l u m
bast.,170cmx210cm,col·locat. Acabat superficial pintat i lacat.

480,66

QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
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Quadre de Preus Nº 1
10.7 u

Estructura per porta corredera

Estructura per a porta corredissa d'una fulla col·locada en paret per revestir amb arr ebos s at de mor ter o guix ,
amb un gruix total, inclòs l'acabat, de 9 cm, composta per una armadura metàl·lica de xapa grecada, pr epar at per
allotjar una fulla de porta de gruix màxim 4 cm, i una malla metàl·lica.

229,13
10.8 u

DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS
Fulla p/porta corr. llum pas 80x210cm, cares llis.faig

Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llis es , ac abat s uper f ic ial
ambfusta de faig envernissat, ferratges de preu mitjà i folrat del bastiment de base amb f us ta del mateix tipus ,
fixada a les guies de la caixa encastada

170,85
10.9 u

CENT SETANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS
Porta planxa

Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de v entilac ió,
pany i clau, col·locada, inclou bastiment

200,13

DOS-CENTS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS
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Quadre de Preus Nº 1

11.1 m

Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de

Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de PVC, sèrie B, de 40
mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baix ant, el c ol· lec tor o el c aix a s if ònic a; unió
enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PV C, mater ial aux iliar par a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentac ió de tubs .
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, c onnex ionat i c ompr ov ac ió del s eu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

5,13
11.2 m

CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS
Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de

Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de PV C, s èr ie B, de
110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa s if ònic a; unió
enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PV C, mater ial aux iliar par a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentac ió de tubs .
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, c onnex ionat i c ompr ov ac ió del s eu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

11,93

ONZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS

Pàg.18

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: SANEJAMENT

11

Quadre de Preus Nº 1
11.3 m

Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 110 mm de diàmetre,

Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub PVC, sèrie B de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gr uix , unió
enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals ( a baix a i alta
temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inc lús líquid netejador , adhes iu per a tubs i
accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en s ec dels
tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovac ió del s eu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, s egons doc umentac ió gr àf ic a de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesur ar à en pr ojec c ió hor itz ontal, la longitud r ealment ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.

16,48

SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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Quadre de Preus Nº 1

12.1 u

Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,col.mural

Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col·loc at amb s upor ts
murals

48,42
12.2 u

QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS
Lavabo adaptat

Lavabo mural adaptat de porcellana esmaltada,

203,66
12.3 u

DOS-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
Inodor adaptat

Inodor adaptat de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb s eient i tapa, c is ter na i mec anis mes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat amb fixacions murals i connectat a la x ar x a
d'evacuació

285,95
12.4 u

DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS
Inodor porcel.vert.,blanc,preu alt,col.

Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, c ol· loc at s obr e el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

144,52
12.5 u

CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2´´

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada s uper f ic ialment, amb tub d'enllaç
incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

17,75
12.6 u

DISSET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS
Maniguet flex.,malla met.,preu alt,2unions 1/2´´

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2´´

9,60

NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS
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Quadre de Preus Nº 1
12.7 u

Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1

Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, de 450x490 mm, amb vàlvula de des guàs , per a
taulell de cuina, equipat amb aixeta de pedal freda i calenta per a aigüera, de c anella gir atòr ia inf er ior , ac abat
cromat, amb cartutx ceràmic, amb airejador, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua f r eda
i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locac ió, aniv ellac ió i f ix ac ió dels
elements de suport. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'ev ac uac ió. Muntatge de
l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de junts .
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

270,60
12.8 u

DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS
Aixeta senzilla tempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó c r omat,
preu mitjà, amb entrada de 1/2"

47,16

QUARANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS
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Quadre de Preus Nº 1

13.1 m

Canonada per instal·lació interior de fontaneria,

Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, f or mada per tub de polietilè
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos . Fins i
tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obr a, ac c es s or is i pec es es pec ials . Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

3,22
13.2 m

TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS
Canonada per instal·lació interior de fontaneria,

Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, f or mada per tub de polietilè
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos . Fins i
tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obr a, ac c es s or is i pec es es pec ials . Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

4,16
13.3 m

QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS
Canonada per instal·lació interior de fontaneria,

Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, f or mada per tub de polietilè
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,3 mm de gruix, subministrat en rotllos . Fins i
tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obr a, ac c es s or is i pec es es pec ials . Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

6,26

SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
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13.4 u

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4".

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

13,71
13.5 u

TRETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1".

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1". Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

19,58
13.6 u

DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1".

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1".
Inclou: Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

19,50
13.7 u

DINOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
Aixeta senzilla tempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó c r omat,
preu mitjà, amb entrada de 1/2"

47,16

QUARANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS
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13.8 u

Aixeta per rentadora o rentavaixelles, de llautó cromat, de

Aixeta per rentadora o rentavaixelles, de llautó cromat, de 1/2" de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

13,26

TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
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14.1 u

Caixa p/quadre distrib.,de plàstic+porta,quatrexvint-i-

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatr e f iler es de v int- i- dos mòduls i muntada
superficialment

250,47
14.2 u

DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS
Caixa p/quadre distrib.,de

Caixa per a quadre de distribució, de plàs tic amb por ta, per a quatr e f iler es de div uit mòduls i muntada
superficialment

62,47
14.3 u

SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS
Protector per a sobretensions permanents i transitòriesIGA

Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intens itat nominal 63 A , tetr apolar
(3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat
en perfil DIN

350,42
14.4 u

TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS
Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N) , de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

30,46
14.5 u

TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P) , de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

61,70

SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
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14.6 u

Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N) , de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

30,86
14.7 u

TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P) , de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

62,65
14.8 u

SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corba C,bipolar

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N) , de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

33,93
14.9 u

TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS
Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P) , de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

68,76

SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
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14.10 u

Interruptor

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sens ibilitat
0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indic ador mec ànic de def ec te, c ons tr uït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

36,75
14.11 u

TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS
Interruptor

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de s ens ibilitat
0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indic ador mec ànic de def ec te, c ons tr uït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

169,86
14.12 u

CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS
Interruptor

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de s ens ibilitat
0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït s egons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

145,81
14.13 u

CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS
Interruptor crep.p/comandament autom.,sens.2-

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2
a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió

91,65
14.14 m

NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
Tub flexible corrugat

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la f lama, r es is tènc ia a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

0,87

ZERO EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS
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14.15 m

Tub flexible corrugat

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la f lama, r es is tènc ia a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

0,94
14.16 m

ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
Tub rígid

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impac te
de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V , amb unió endollada i muntat
superficialment

2,49
14.17 m

DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designac ió ES07Z 1- K ( A S) , unipolar , de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

0,78
14.18 m

ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designac ió ES07Z 1- K ( A S) , unipolar , de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

0,92
14.19 m

ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS
Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x1.5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de sec c ió 3 x 1.5
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

1,22

UN EURO AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS
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14.20 m

Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2.5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de sec c ió 3 x 2.5
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

1,52
14.21 m

UN EURO AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de s ec c ió 3
x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,25
14.22 m

DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de s ec c ió 5 x
2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

2,07
14.23 m

DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb des ignac ió RZ 1- K ( A S) , pentapolar , de
secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

7,08
14.24 m

SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS
Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb des ignac ió RZ 1- K ( A S) , pentapolar , de
secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

10,30

DEU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS
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14.25 u

Presa de corrent,tipus universal(2P+T),16A/250V,amb tapa

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V , amb tapa pr otegida,
preu econòmic, encastada

8,59
14.26 u

VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
Presa de corrent(2P+T),16A/250V,amb tapa,preu

Presa de corrent bipolar amb presa de ter r a later al, ( 2P+T) , 16 A 250 V , amb tapa, pr eu mitjà, muntada
superficialment

8,38
14.27 u

VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS
Presa de corrent industrialmural,3P+N+T,16A 380-415V,IP-

Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons nor ma UNE- EN
60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada

16,81

SETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS
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14.28 u

Interruptor 10A,encastat,obertura de regata,tub corrugat

Interruptor de 10 A, encastat, amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conduc tor
de coure de designació H07V-R unipolar d'1,5 mm2 de secc ió i c aix a de der iv ac ió quadr ada de 90x 90 mm,
col·locada encastada

58,84
14.29 u

CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
Commutador,tipus modular d'1 mòdul estret,unipolar

Commutador, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tec la, pr eu mitjà, muntat s obr e
bastidor o caixa

7,49
14.30 u

SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS
Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10-300s,5-

Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230
V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa,
preu econòmic, encastat

47,48
14.31 u

QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds

Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de f or ma c ir c ular , 10 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no r egulable,
aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

70,36
14.32 u

SETANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds

Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de f or ma c ir c ular , 14 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no r egulable,
aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

54,76

CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
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14.33 u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds

Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de f or ma c ir c ular , 19 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no r egulable,
aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

99,36
14.34 u

NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no per manent i no es tanc a amb gr au de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux apr ox imat de 140 a 170 lúmens , 1 h d'autonomia, de f or ma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

55,54
14.35 u

CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
Llumenera decorativadownlight alumini i metacril·lat,16

Llumenera decorativa tipus dow nlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds IP55, de 21 W de potència de la llumener a,
amb font d'alimentació, muntada superficialment

93,86
14.36 u

NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS
Aplic circularD<= 300mm,6 Leds (13 W),cos fosa

Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 6 Leds (13 W), amb cos de fosa d'alumini, difusor de plàs tic i mar c de
fosa d'alumini, grau de protecció IP-65, encastat

101,36
14.37 u

CENT UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
Llumenera industrial,amb reflector

Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de f or ma r ec tangular , amb x as s ís
polièster, muntada superficialment al sostre

41,45

QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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14.38 u

Modificació instal·lació bàculs exteriors

Modificació instal·lació bàculs exteriors, inclou abertura de rasa, replé i reposició pacviment, per tal de deix ar
bàculs de l'exterior, propers al bar, conectats a la línia d'enllumenat exterior del poliesportiu i no al bar.

276,59
14.39 m

els

DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
Conductor Cu nu,1x35mm2,muntat superficialment

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

6,36
14.40 u

SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
Punt connex.terra pont seccionadorplatina de

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de c our e, muntat en c aix a es tanc a i c ol· loc at
superficialment

35,78
14.41 m

TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS
Tub rígid

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impac te
de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèc tr ic a de 2000 V , amb unió r os c ada i muntat
superficialment

2,56

DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
Documentació de legalització de la instal·lació, inclou

14.42

Documentació de legalització de la instal·lació,a partir del projecte elèc tr ic que f or ma par t d'aques t pr ojec te
executiu, cert F.O. i inspeccions EIC

500,00

CINC-CENTS EUROS
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15.1 m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
muntat superficialment

37,56
15.2 u

TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
Barret de xemeneia jet,planxa d'acer

Barret de xemeneia jet de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 400 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

39,63
15.3 u

TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
Extractor 5000 m3/h F400/2

Extractor per campana 5000 m3/h F400/2 amb variador de velocitat totalment conectat

3.150,00
15.4 m

TRES MIL CENT CINQUANTA EUROS

Conducte helicoïdal circ.,planxa

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gr uix 0,5 mm i
muntat superficialment,per sortida de fums de les estufes de pelets

13,66
15.5 m

TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
Safata PVC llisa,50x100mm,1

Safata aïllant de PVC llisa, de 50x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada s us pes a de par aments
horitzontals

24,18

VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS
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15.6 m

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 355 mm de diàmetr e i 0,5 mm de gr uix , amb
reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatitz ac ió. Inc lús ac c es s or is de
muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior anc or atge dels s upor ts dels c onduc tes .
Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els
eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

15,40
15.7 u

QUINZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de

Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 355 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

32,53

TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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15.8 m

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'ac er galv anitz at, de 100 mm de diàmetr e i 0,5 mm de gr uix ,
subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús ac c es s or is de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior anc or atge dels s upor ts dels c onduc tes .
Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els
eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

5,36
15.9 m

CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'ac er galv anitz at, de 125 mm de diàmetr e i 0,5 mm de gr uix ,
subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús ac c es s or is de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior anc or atge dels s upor ts dels c onduc tes .
Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els
eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

6,22

SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS
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15.10 m²

Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat

Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta dens itat de llana de v idr e
segons UNE-EN 14303, revestit per les seves dues cares, l'exterior amb un complex d'alumini vist + malla de f ibr a
de vidre + kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,75 m²K/W, conduc tiv itat
tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions, embocadures, suports metàl·lic s galv anitz ats , elements de
fixació, segellat de trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior anc or atge dels s upor ts dels c onduc tes .
Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Comprovació del seu correcte funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte, calculada c om a
producte del perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

32,06
15.11 u

TRENTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS
Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, pintat en color a

Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb lamel·les horitzontals regulables
individualment, de 425x225 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, f or mada per
lamel·les verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en opos ic ió,
accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols v is tos ( amb mar c de muntatge de x apa d'ac er
galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

103,66
15.12 u

CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color a

Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb lamel·les horitzontals regulables
individualment, de 425x225 mm, fixació mitjanç ant c ar gols v is tos ( amb mar c de muntatge de x apa d'ac er
galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

59,98

CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS

Pàg.37

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: VENTILACIÓ, CLIMATITZACIÓ I EXTRACCIÓ DE FUMS

15

Quadre de Preus Nº 1
15.13 u

Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació,

Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galv anitz at,
de 400x495 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb marc de muntatge de x apa d'ac er
galvanitzat. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació del marc en el tancament. Fix ac ió de la r eix eta en el mar c . Connex ió al
conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

218,93
15.14 u

DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS
Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació,

Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galv anitz at,
de 400x495 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb marc de muntatge de x apa d'ac er
galvanitzat. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació del marc en el tancament. Fix ac ió de la r eix eta en el mar c . Connex ió al
conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

218,93

DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS
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15.15 u

Subministrament i instal·lació en sostre de recuperador de

Subministrament i instal·lació en sostre de recuperador de c alor air e- air e, c abal d'air e nominal 2460 m³ /h,
dimensions 590x2150x1460 mm, pes 290 kg, pressió estàtica d'aire nominal 430 Pa, pressió sonora a 1 m 61 dBA ,
potència elèctrica nominal 1820 W, alimentació trifàsica a 400 V, eficiència de recuperació calorífica en condic ions
humides 85,8%, potència calorífica recuperada 19,09 kW (temperatura de l'aire exterior -7°C amb humitat r elativ a
del 80% i temperatura ambiente 20°C amb humitat relativa del 55% ) , ef ic iènc ia de r ec uper ac ió c alor íf ic a en
condicions seques 76,6% (temperatura de l'aire exterior 5°C amb humitat relativa del 80% i temper atur a ambiente
25°C), amb bescanviador de plaques d'alumini de flux creuat, ventiladors amb motor de tipus EC d'alta ef ic iènc ia,
bypass amb servomotor per a canvi de mode d'operació de recuperació a free-cooling, estructura desmuntable de
doble panell amb aïllament de llana mineral de 25 mm d'espessor, panells ex ter ior s d'ac er pr epintat i panells
interiors d'acer galvanitzat, filtres d'aire classe F7+F8 en l'entrada d'aire exterior, filtre d'aire classe M5 en el r etor n
d'aire de l'interior, pressòstats diferencials per als filtres, accés als ventiladors i als f iltr es d'air e a tr av és dels
panells d'inspecció, possibilitat d'accés lateral als filtres, control electrònic per a la regulació de la ventilació i de la
temperatura, per a la supervisió de l'estat dels filtres d'aire, programació setmanal i ges tió de les f unc ions de
desgebrament i antiglaç per a la secció opcional amb bateria d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

8.615,14
15.16 m

VUIT MIL SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense soldadura, formada per un tub per líquid de
3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 5/8" de diàmetr e i 0,8 mm
de gruix amb aïllament de 10 mm d'espessor, tenint el coure un contingut d'oli r es idual inf er ior 4 mg/m i s ent
l'aïllament de camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica amb revestiment superficial de pel·lícula de polietilè, per
una temperatura de treball entre -45 i 100°C, subministrada en rotllo, per a connex ió entr e les unitats inter ior i
exterior.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Muntatge i fixació de la línia. Es boc ar dat.
Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

19,09

DINOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS
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15.17 u

Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1,

Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor, gamma Sky Air, sèrie Alpha, model ZCAG100B
"DAIKIN", potència frigorífica nominal 9,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit
en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència calorífica nominal 10,8 kW (temper atur a de
bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en l'ex ter ior 6°C) ,
diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8", diàmetre de connexió de la canonada de gas 5/8", alimentac ió
monofàsica (230V/50Hz), SEER 7,14 (classe A++), SCOP 4,53 (classe A+), consum d'energia anual estac ional en
refrigeració 466 kWh, consum d'energia anual estacional en calefacció 2413 kWh, format per una unitat inter ior de
casset Round Flow (de flux circular) FCAG100B, amb ventilador de 3 velocitats, c abal d'air e en r ef r iger ac ió a
velocitat alta/mitja/baixa 22,8/17,6/12,4 m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat alta/mitja/baixa 22,8/17,6/12,4
m³/min, dimensions 246x840x840 mm, adaptable a altura de fals sostre reduïda, pes 24 kg, pr es s ió s onor a en
refrigeració a velocitat alta/mitja/baixa 37/33/29 dBA, pressió sonora en calef ac c ió a v eloc itat alta/mitja/baix a
37/33/29 dBA, potència sonora 54 dBA, amb panell decoratiu de color blanc BYCQ140E, dimensions 50x 950x 950
mm, orientació vertical automàtica (distribució radial uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja de f iltr e, f iltr e
d'aire de succió, i bomba de drenatge, joc de controlador remot sense fil format per receptor i c omandament per
infraroigs BRC7FA532F, amb funció engegada/parada, canvi de mode de funcionament, ajust de la temperatur a de
consigna, selecció de la velocitat del ventilador, visualització de senyal en el receptor, reinicialització de f iltr e br ut
en el comandament i canvi d'orientació de les lamel·les, i una unitat ex ter ior RZ A G100NV 1, c abal d'air e en
refrigeració 67 m³/min, cabal d'aire en calefacció 82 m³/min, gas refrigerant R-32, compressor sw ing, dimens ions
870x1100x460 mm, pes 85 kg, pressió sonora en refrigeració 47 dBA, press ió s onor a en c alef ac c ió 50 dBA ,
potència sonora 66 dBA, longitud màxima de canonada 85 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exter ior i la
unitat interior 30 m. Inclús elements antivibratoris i suports de par et per a r ec olz ament de la unitat ex ter ior i
elements per a suspensió del sostre per a la unitat interior.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat interior. Col·locació i fixació de la unitat ex ter ior .
Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la x ar x a de des guàs . Pos ada en
marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.

4.139,23

QUATRE MIL CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS

Pàg.40
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15

Quadre de Preus Nº 1
15.18 u

Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal

Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal extraplà, velocitat 2350 r.p.m., potència màxima de 9 W, c abal
de descàrrega lliure 80 m³/h, nivell de pressió sonora de 33 dBA, de dimensions 121x 94x 121 mm, diàmetr e de
sortida 94 mm, color blanc, motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. Inclús ac c es s or is i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

41,40

QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS

Pàg.41
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Quadre de Preus Nº 1

16.1 u

Bateria per a 4 ampolles (2 de servei i 2 de reserva, model

Bateria per a 4 ampolles (2 de servei i 2 de reserva, model I-350 "REPSOL", de 35 kg de c apac itat unitàr ia de
gasos liquats del petroli (GLP), amb lires, vàlvules antiretorn, col·lector, inversor automàtic, limitador de pr es s ió i
vàlvula portamanòmetre. Inclús accessoris de connexió i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ampolles de gas liquats del petroli (GLP).

300,06
16.2 m

TRES-CENTS EUROS AMB SIS CÈNTIMS
Canonada amb beina metàl·lica, per a baixant individual

Canonada amb beina metàl·lica, per a baixant individual de gas, col·locada superficialment i f ix ada al par ament,
formada per tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=10/12 mm i 1 mm d'espessor, acabada amb
dos passades d'esmalt sintètic d'almenys 40 microns de gruix cadascuna. Inclús material auxiliar par a muntatge i
subjecció a l'obra, pasta de reblert, accessoris i peces espec ials c ol· loc ats mitjanç ant s oldadur a f or ta per
capil·laritat.
Inclou: Replanteig i traçat. Raspat i neteja. Col·locació de la beina. Col·locació de tubs . Muntatge, c onnex ionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

17,53

DISSET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

Pàg.42
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Quadre de Preus Nº 1
16.3 m

Subministrament i instal·lació en superfície de canonada

Subministrament i instal·lació en superfície de canonada per instal·lació interior de gas, formada per tub de c our e
estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=10/12 mm i 1 mm d'espessor. Inclús material auxiliar par a muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant soldadura forta per capil·laritat.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. Col·locació de tubs. Muntatge, connexionat i compr ov ac ió del
seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

7,34
16.4 u

SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
Regulador de pressió, de 4 kg/h de cabal nominal, de 0,2 a

Regulador de pressió, de 4 kg/h de cabal nominal, de 0,2 a 4 bar de pressió d'entr ada i 37 mbar de pr es s ió de
sortida.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

21,83
16.5 u

VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS
Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota i bloqueig, amb

Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota i bloqueig, amb rosca cilíndrica GAS mascle-mascle de 1/2" de diàmetr e,
PN=5 bar, acabat cromat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

9,62

NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

Pàg.43
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16.6 u

Indicador òptic d'ús d'ampolles de servei o de reserva, de

Indicador òptic d'ús d'ampolles de servei o de reserva, de rosca mètrica mascle-mascle de 20 mm de diàmetr e i
150 mm de longitud.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

31,17
16.7 u

TRENTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
Caseta de xapa d'acer galvanitzat per a emmagatzematge

Caseta de xapa d'acer galvanitzat per a emmagatzematge de bateria de 4 ampolles (2 de serv ei i 2 de r es er v a) ,
model I-350 "REPSOL", de 35 kg de capacitat unitària de gasos liquats del petroli (GLP).
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caseta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

697,66
16.8 u

SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
Vàlvula interrupció,roscada,amb detector de flux

Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, amb detector de flux, muntada entre tubs

234,21

DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS
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Quadre de Preus Nº 1

17.1 u

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa,

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg
d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

46,77
17.2 u

QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS
Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B,

Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent extintor, amb mànega i tr ompa dif us or a.
Inclús suport i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

86,56
17.3 PA

VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
Sistema de extinción de campana extractrora

Sistema de exticnión de campana extractrora formado por.
-Recipiente cilíndrico fabricado bajo normativa CE para una pres ión de tr abajo de 11 a 15 bar . Car gado c on
solución acuosa y espumogena a base de aditivo Boldfoam TX-10, presurizado con Nitrógeno seco. Ef ic ac ia 27A
233B.
-Válvula de accionamiento por palanca, con precinto de seguridad y control.
-Abrazadera reforzada de doble sujeción.
-Latiguillo flexible para conexión entre la tubería del circuito principal y la válvula antirretorno.
-Válvula antirretorno.
-Tubería de inox Ø15mm (press-fitting), 15x0,6 UNE-EN 10312 14307/304L. -Rociador Sprinkler, de Globe Eur opa
tipo horizontal con ampolla accionadora con disparo a 93ºC. Diámetro de rosca de 21 mm. Es tos elementos v an
ubicados en todo el largo de la campana, protegiendo todos los elementos de cocción con descarga sectorizada.

1.535,92

MIL CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS
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Quadre de Preus Nº 1
17.4 u

Placa de senyalització d'equips contra incendis, de

Placa de senyalització d'equips contra incendis, de poliestirè fotoluminiscent, de 420x420 mm. Inclús elements de
fixació.

11,28
17.5 u

ONZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS
Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC

Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb c ategor ia de f otoluminis c ènc ia A
segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

14,73

CATORZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS
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Quadre de Preus Nº 1

18.1 PA

Neteja industrial cuina i dependencies

Neteja industrial de la cuina i les seves dependències, inclou també la del equipament

450,00
18.2 u

QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS
Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'ac er inox idable amb ac abat
satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de s egur etat , c ol· loc at amb
fixacions mecàniques

65,44
18.3 u

SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
Disp.paper rotlle tipus metxa

Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre, c ol· loc at
amb fixacions mecàniques

36,93
18.4 u

TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS
Porta-rotlles acer

Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm, col·locat amb f ix ac ions
mecàniques

17,80
18.5 u

DISSET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS
Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini r ec ober t de
nilò, col·locat amb fixacions mecàniques

264,83

18.6 m2

DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS
Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

46,40

QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
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Quadre de Preus Nº 1
18.7 PA

Reparació baix armari frigorífic

Reparació baix armari frigorífic, arranjament i col.locacció otor i po

200,00
18.8 PA

DOS-CENTS EUROS
Reparació potes del mobiliari de la cuina

Reparació i si cal substitució potes dels mobles d'acer inoxidable de la cuina

350,00
18.9 u

TRES-CENTS CINQUANTA EUROS
Rentavixelles industrial trifàssic

Rentavixelles industrial trifàssic amb presa d'aigua freda i calenta totalment instal·lat. inclou preses i maneguets

1.992,00
18.10 u

MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS

Contenidor brossa amb potes

Contenidor brossa amb potes

97,09
18.11 u

NORANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS
Bomba de condensats per cambra frigorífica

Subministrament i colocació de bomba de condensats per cambra frigorífica, inclou tub per connexió a sanejament

250,00

DOS-CENTS CINQUANTA EUROS
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19.1 PA

Partida per imprevistos

Partida per imprevistos a justificar la seva execució

1.500,00
19.2 m²

MIL CINC-CENTS EUROS

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra,

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, nec es s àr ies
per a la correcta execució de les instal.lacions en planta baixa, Inclús material auxiliar per a la cor r ec ta ex ec uc ió
dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos s os tr es , mur s , s os tr es i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de pas s amur s . Col· loc ac ió i r ebut de c aix es per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

3,17
19.3 PA

TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
Despeses de seguretat i salut

Partida tancada d'abonament íntegre per les despeses de seguretat i salut.

2.182,00

DOS MIL CENT VUITANTA-DOS EUROS

Pàg.49
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Quadre de Preus Descomposats

1.1 m2

K2164771

Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell tr enc ador manual i c àr r ega
manual de runa sobre camió o contenidor

0,000

total mà d'obra:

9,81

total maquinària:

1,02

Cost directe

10,83

% Cost Indirecte

0,00

Total =
1.2 m2

10,83
K2161511

Enderroc envà ceràm.,g=5cm,m.man.,càrrega manual

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càr r ega manual de r una s obr e c amió o
contenidor

0,000

total mà d'obra:

4,64

Cost directe

4,64

% Cost Indirecte

0,00

Total =
1.3 m2

4,64
K21A3011

Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man.

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

0,000

total mà d'obra:

3,20

Cost directe

3,20

% Cost Indirecte

0,00

Total =
1.4 m2

3,20
K2183501

Arrencada enrajolat,param.vert.,m.man.,càrrega manual

Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i c àr r ega manual de r una s obr e c amió o
contenidor

0,000

total mà d'obra:

7,36

Cost directe

7,36

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

7,36

Pàg.1
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1.5 m

K219KFA0

Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir
total mà d'obra:

5,01

total maquinària:

2,73

total mitjans auxiliars:

0,08

0,000

Cost directe

7,82

% Cost Indirecte

0,00

Total =
1.6 m2

7,82
K2194721

Arrencada pavim. terratzo,m.man.,càrrega manual

Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
total mà d'obra:

6,40

total mitjans auxiliars:

0,10

0,000

Cost directe

6,50

% Cost Indirecte

0,00

Total =
1.7 m2

6,50
K2194421

Arrencada pavim. ceràmic,m.man.,càrrega manual

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

0,000

total mà d'obra:

4,80

Cost directe

4,80

% Cost Indirecte

0,00

Total =
1.8 m2

4,80
K2183801

Arrencada cel ras+entram.sup.,m.man.,càrrega manual

Arrencada de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

0,000

total mà d'obra:

4,00

Cost directe

4,00

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

4,00

Pàg.2
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Quadre de Preus Descomposats
1.9 m

K2199511

Enderroc esglaó obra,compres.,càrrega manual

Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

0,000

total mà d'obra:

3,27

total maquinària:

0,81

total mitjans auxiliars:

0,05

Cost directe

4,13

% Cost Indirecte

0,00

Total =
1.10 u

4,13
K21JB111

Arrencada inodor, urinari,

Arrencada de inodor o urinari, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua
i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

0,000

total mà d'obra:

11,40

Cost directe

11,40

% Cost Indirecte

0,00

Total =
1.11 u

11,40
K21JD111

Arrencada

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'ev ac uac ió, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

0,000

total mà d'obra:

12,60

Cost directe

12,60

% Cost Indirecte

0,00

Total =
1.12 m3

12,60
K2R540H0

Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3
de capacitat

0,000

total maquinària:

15,97

Cost directe

15,97

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

15,97

Pàg.3

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: ENDERROCS

1

Quadre de Preus Descomposats
1.13 m3

K2RA63G0

Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej.

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, pr oc edents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,000

total material:

19,65

Cost directe

19,65

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

19,65

Pàg.4

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: MOVIMENTS DE TERRES

2

Quadre de Preus Descomposats

2.1 m3

K2225212

Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny fluix(SPT

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny f luix ( SPT <20) , r ealitz ada amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

0,000

total mà d'obra:

47,68

total mitjans auxiliars:

0,72

Cost directe

48,40

% Cost Indirecte

0,00

Total =
2.2 m3

48,40
K2R440E0

Càrrega manuals+transp.terres,instal.gestió

Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb c ontenidor
de 5 m3 de capacitat

0,000

total mà d'obra:

12,00

total maquinària:

19,80

total mitjans auxiliars:

0,12

Cost directe

31,92

% Cost Indirecte

0,00

Total =
2.3 m3

31,92
K2R300E0

Transp.terres,instal.gestió residus,contenidor 5m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

0,000

total maquinària:

19,80

Cost directe

19,80

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

19,80

Pàg.5

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: FONAMENTS

3

Quadre de Preus Descomposats

3.1 m3

K31522H4

Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,bomba

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del gr anulat 20
mm, abocat amb bomba

0,000

total mà d'obra:

6,40

total maquinària:

23,51

total material:

70,96

total mitjans auxiliars:

0,10

Cost directe

100,97

% Cost Indirecte

0,00

Total =
3.2 kg

100,97
K31B3000

Arm.rases i pous AP500S barres corrug.

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
total mà d'obra:

0,26

total material:

0,01

total elements auxiliars:

0,82

total mitjans auxiliars:

0,00

0,000

Cost directe

1,09

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

1,09

Pàg.6

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: ESTRUCTURA

4

Quadre de Preus Descomposats

4.1 m2

Muntatge+desm.apunt. sostre,h<=5m,puntal metàl·lic+tauló

K4C91510

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló

0,000

total mà d'obra:

16,20

total material:

0,71

total mitjans auxiliars:

0,41

Cost directe

17,32

% Cost Indirecte

0,00

Total =
4.2 kg

17,32
K4435111

Acer S275JR,p/biga peça

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent s èr ie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra, en treballs de eliminar una
paret

0,000

total mà d'obra:

4,10

total material:

0,84

total mitjans auxiliars:

0,10

Cost directe

5,04

% Cost Indirecte

0,00

Total =
4.3 m3

5,04
K4F2B575

Paret p/revestir,g=14cm,maó

Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x 100 mm, per a r ev es tir ,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dos if ic ac ió 1:4 ( 10 N/mm2) ,
amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2
total mà d'obra:

194,00

total material:

42,38

total elements auxiliars:

10,64

total mitjans auxiliars:

4,85

0,000

Cost directe

251,87

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

251,87

Pàg.7

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: ESTRUCTURA

4

Quadre de Preus Descomposats
4.4 m2

K4DA1DX0

Muntatge+desmunt.encofrat p/sostre

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de f us ta de
pi, sobre entramat desmuntable

0,000

total mà d'obra:

18,81

total material:

5,08

total mitjans auxiliars:

0,47

Cost directe

24,36

% Cost Indirecte

0,00

Total =
4.5 m2

24,36
K4D8D500

Muntatge+desmunt.encofrat tauler,p/cèrcol recte

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

0,000

total mà d'obra:

21,10

total material:

2,94

total mitjans auxiliars:

0,53

Cost directe

24,57

% Cost Indirecte

0,00

Total =
4.6 m2

24,57
K4LH835E

Semibigueta+revoltó p/sostre 22+4cm,alç.muntatge<=3

Semibigueta i revoltó per a sostre de 22+4 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de morter de c iment i
semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, de moment flector últim 27,5
kNm per m d'amplària de sostre

0,000

total mà d'obra:

8,21

total material:

16,82

total mitjans auxiliars:

0,21

Cost directe

25,24

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

25,24

Pàg.8

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: ESTRUCTURA

4

Quadre de Preus Descomposats
4.7 kg

K4B93000

Armadura p/sostre indust. AP500S barres corrug.

Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2
total mà d'obra:

0,37

total material:

0,01

total elements auxiliars:

0,82

total mitjans auxiliars:

0,01

0,000

Cost directe

1,21

% Cost Indirecte

0,00

Total =
4.8 m2

1,21
K4B9DA88

Malla armadura sostre

Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'ac er
ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

0,000

total mà d'obra:

0,82

total material:

2,60

total mitjans auxiliars:

0,01

Cost directe

3,43

% Cost Indirecte

0,00

Total =
4.9 kg

3,43
K4B83000

Arm.cèrcols AP500S barres corrug.

Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
total mà d'obra:

0,37

total material:

0,01

total elements auxiliars:

0,82

total mitjans auxiliars:

0,01

0,000

Cost directe

1,21

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

1,21

Pàg.9

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: ESTRUCTURA

4

Quadre de Preus Descomposats
4.10 m3

K45917C4

Formigó p/sostre indust., HA-25/B/10/I,abocat bomba

Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/10/I de c ons is tènc ia tov a i gr andàr ia
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

0,000

total mà d'obra:

6,96

total maquinària:

21,63

total material:

69,73

total mitjans auxiliars:

0,17

Cost directe

98,49

% Cost Indirecte

0,00

Total =
4.11 m3

98,49
K45817C4

Formigó p/cèrcol, HA-25/B/10/I,abocat bomba

Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del gr anulat 10 mm, aboc at amb
bomba

0,000

total mà d'obra:

8,47

total maquinària:

26,33

total material:

71,39

total mitjans auxiliars:

0,21

Cost directe

106,40

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

106,40

Pàg.10

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: PARETS DIVISORIES

5

Quadre de Preus Descomposats

5.1 m2

K612B51W

Paret tanc.recolzada,14cm,maó

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir , c ategor ia I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industr ialitz at M 7,5 ( 7,5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,000

total mà d'obra:

25,74

total maquinària:

0,35

total material:

7,65

total mitjans auxiliars:

0,64

Cost directe

34,38

% Cost Indirecte

0,00

Total =
5.2 m2

34,38
K614T11E

Envà recolzat tanc.4cm maó foradat 290x140x40mm,LD,I

Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categor ia I, s egons
la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4
total mà d'obra:

12,40

total material:

3,30

total elements auxiliars:

0,54

total mitjans auxiliars:

0,31

0,000

Cost directe

16,55

% Cost Indirecte

0,00

Total =
5.3 m2

16,55
E614HSAK

Paredó recolzat divis.10cm,totxana 290x140x100mm,LD,I

Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNEEN 771-1 , per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10
total mà d'obra:

12,88

total material:

4,73

total elements auxiliars:

1,35

0,000

Cost directe

18,96

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

18,96

Pàg.11

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: COBERTA

6

Quadre de Preus Descomposats

6.1 m2

K5Z15A2B

Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R,
de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat
total mà d'obra:

4,50

total elements auxiliars:

7,17

total mitjans auxiliars:

0,07

0,000

Cost directe

11,74

% Cost Indirecte

0,00

Total =
6.2 m

11,74
K7Z15MD0

Matarracó,radi=6cm morter 1:6

Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6
total mà d'obra:

7,00

total elements auxiliars:

0,15

total mitjans auxiliars:

0,11

0,000

Cost directe

7,26

% Cost Indirecte

0,00

Total =
6.3 m2

7,26
K721BCD5

Membrana GA-1,1làm.,5,1kg/m2,LBM(SBS)-50/G-FP-

Membrana autoprotecció mineral, per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de
densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una ar madur a FP de
feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

0,000

total mà d'obra:

9,45

total material:

14,07

total mitjans auxiliars:

0,14

Cost directe

23,66

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

23,66

Pàg.12

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: COBERTA

6

Quadre de Preus Descomposats
6.4 u

K5ZFU000

Gàrgola planxa coure estampada silueta

Gàrgola de planxa de coure estampada amb silueta retallada, de 80 mm de diàmetre, col·locada soldada

0,000

total mà d'obra:

18,65

total material:

120,07

total mitjans auxiliars:

0,47

Cost directe

139,19

% Cost Indirecte

0,00

Total =
6.5 m

139,19
K8J1318K

Coronament paret g=13-17,5cm+peça

Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmic a amb dos c antells en es c air e
d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
total mà d'obra:

9,24

total material:

5,64

total elements auxiliars:

0,55

total mitjans auxiliars:

0,14

0,000

Cost directe

15,57

% Cost Indirecte

0,00

Total =
6.6 PA

15,57
K8J1318L

Modificacions coberta i càmara per ventilació i extracció

Conjunt de treballs per el desmuntatge y nova construcció de trams de cober ta per enc abir els c onduc tes de
ventilació, el recuperador i les extraccions de fums
total elements auxiliars:

0,000

Cost directe

678,84

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

678,84

678,84

Pàg.13

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: PAVIMENTS

7

Quadre de Preus Descomposats

7.1 m2

K9DAUE10

Paviment .antilliscant gres extruït s/esmalt,preu alt,16-

Paviment antilliscant de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 pec es /m2,
col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Inclou la formació de la capa d'annivellació.

0,000

total mà d'obra:

13,94

total material:

23,67

total mitjans auxiliars:

0,21

Cost directe

37,82

% Cost Indirecte

0,00

Total =
7.2 m

37,82
K9Z51765

Tapajunts pavim.40mm,perf.neoprè+alum.p/altes

Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i s upor t de d'alumini, per a
altes sol·licitacions, col·locant prèviament el suport

0,000

total mà d'obra:

5,60

total material:

211,67

total mitjans auxiliars:

0,08

Cost directe

217,35

% Cost Indirecte

0,00

Total =
7.3 m2

217,35
K9VCAD00

Muntatge+desmunt.encofrat p/esglaons,tauler fusta pi vist

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

0,000

total mà d'obra:

41,96

total material:

2,75

total mitjans auxiliars:

0,63

Cost directe

45,34

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

45,34

Pàg.14

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: PAVIMENTS

7

Quadre de Preus Descomposats
7.4 m3

K9VCUF01

Formigonament per formació d' esglaons formigó HA-25

Formigonament per formació d'esglaons s, amb formigó HA-25, de consistència plàs tic a, gr andàr ia màx ima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

0,000

total mà d'obra:

20,80

total maquinària:

39,19

total material:

76,70

total mitjans auxiliars:

0,31

Cost directe

137,00

% Cost Indirecte

0,00

Total =
7.5 m

Esglaó gres extruït s/esmalt.-polir antillisc.,2peces,col.truc

137,00
K9V3A11K

Esglaó de gres extruït sense esmaltar ni polir antilliscant, de dues peces, f r ontal i es tes a, c ol· loc at a tr uc de
maceta amb morter mixt 1:2:10
total mà d'obra:

19,60

total material:

33,47

total elements auxiliars:

1,09

total mitjans auxiliars:

0,29

0,000

Cost directe

54,45

% Cost Indirecte

0,00

Total =
7.6 m

54,45
K9U21AAD

Sòcol terratzo llis gra petit preu alt,h=10cm,col.mort.1:6

Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6
total mà d'obra:

4,64

total material:

3,72

total elements auxiliars:

0,07

total mitjans auxiliars:

0,07

0,000

Cost directe

8,50

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

8,50

Pàg.15

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: PAVIMENTS

7

Quadre de Preus Descomposats
7.7 m2

K9C33D24

Paviment terratzo pedra calc.,40x60cm,preu

Paviment de terratzo amb granulat de pedra calcària, rentat amb àcid, de 40x60 cm, preu alt, c ol· loc at a tr uc de
maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior
total mà d'obra:

12,84

total material:

19,49

total elements auxiliars:

1,50

total mitjans auxiliars:

0,19

0,000

Cost directe

34,02

% Cost Indirecte

0,00

Total =
7.8 m

34,02
K9U331A1

Sòcol rajola gres extruït s/esmalt.-

Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alç àr ia, c ol· loc at amb adhes iu per a r ajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

0,000

total mà d'obra:

2,82

total material:

4,45

total mitjans auxiliars:

0,04

Cost directe

7,31

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

7,31

Pàg.16

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: REVESTIMENTS

8

Quadre de Preus Descomposats

8.1 m2

K81126K2

Arrebossat bona vista,vert.ext.,h>3m,morter mixt

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alç àr ia, amb mor ter mix t 1:2:10,
remolinat
total mà d'obra:

18,66

total elements auxiliars:

2,70

total mitjans auxiliars:

0,47

0,000

Cost directe

21,83

% Cost Indirecte

0,00

Total =
8.2 m2

21,83
E81131E1

Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb mor ter de c iment 1:4,
elaborat a l'obra, deixat de regle
total mà d'obra:

12,88

total elements auxiliars:

1,51

0,000

Cost directe

14,39

% Cost Indirecte

0,00

Total =
8.3 m2

14,39
E812V112

Enguixat reglejat,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d´alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat llis c at amb
guix C6, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol
total mà d'obra:

15,41

total material:

0,10

total elements auxiliars:

1,37

total mitjans auxiliars:

0,39

0,000

Cost directe

17,27

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

17,27

Pàg.17

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: REVESTIMENTS

8

Quadre de Preus Descomposats
8.4 m2

K8122312

Enguixat reglejat,horit.int.h<3m,B1,lliscat C6

Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, ac abat llis c at
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
total mà d'obra:

18,35

total material:

0,10

total elements auxiliars:

2,13

total mitjans auxiliars:

0,46

0,000

Cost directe

21,04

% Cost Indirecte

0,00

Total =
8.5 m2

21,04
K8443220

Formació de calaixos i de cel ras continu PGL-A

Formació de calaixos i de cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a r ev es tir , de 12,5
mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per per f ils c ol· loc ats
cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m c om
a màxim

0,000

total mà d'obra:

14,92

total material:

11,57

total mitjans auxiliars:

0,22

Cost directe

26,71

% Cost Indirecte

0,00

Total =
8.6 m2

26,71
K8335D4U

Aplacat vert.ext.h<3m,p.artif.,buixardada,1251-

Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb pedra artificial rentada a l'àcid, de 1251
a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter mixt de ciment blanc 1:1:7
total mà d'obra:

42,00

total material:

69,97

total elements auxiliars:

2,71

total mitjans auxiliars:

1,26

0,000

Cost directe

115,94

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

115,94

Pàg.18

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: REVESTIMENTS

8

Quadre de Preus Descomposats
8.7 m2

E824123V

Enrajolat rajola ceràmica esmaltada

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, pr eu alt, de
16 a 25 peces/m2, col·locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i r ejuntat amb beur ada CG1 ( UNE- EN
13888)

0,000

total mà d'obra:

7,60

total material:

18,09

Cost directe

25,69

% Cost Indirecte

0,00

Total =
8.8 m2

25,69
K898DFM0

Pintat . ext. ciment,+pintura silic.potass. llis+imprimació

Pintat de parament l exterior de ciment, amb pintura al silicat de potas s a i pigments , amb una c apa de f ons
d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

0,000

total mà d'obra:

3,26

total material:

9,91

total mitjans auxiliars:

0,05

Cost directe

13,22

% Cost Indirecte

0,00

Total =
8.9 m2

13,22
E898J2A0

Pintat .guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat

Pintat de parament de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

0,000

total mà d'obra:

2,17

total material:

2,27

Cost directe

4,44

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

4,44

Pàg.19

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: FUSTERIA EXTERIOR

9

Quadre de Preus Descomposats

9.1 m

KB1218BE

Barana acer galvanitzat

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i br èndoles c ada 10 c m, de
100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

0,000

total mà d'obra:

20,66

total material:

86,45

total mitjans auxiliars:

0,52

Cost directe

107,63

% Cost Indirecte

0,00

Total =
9.2 u

107,63
EAJ128G6

Porta PVC Tipus 1, 2 ful prac + fixe lat de 220x278 i fixe

Porta exterior PVC blanc,tipus T1 del projecte, perfileria tipus Komerling Eurofutur, amb v idr e aillant 3+3/16/4+4
control solar, tanques de seguretat, practicable de dos fulles + fixe lateral de mesures 220x278 i f ix es s uper ior s
de 63x488
total mà d'obra:

0,000

total material:

617,87

total no classificats:

2.559,01

total mitjans auxiliars:

3,79

Cost directe

3.374,00

% Cost Indirecte

0,00

Total =
9.3 u

193,33

3.374,00
EAJ128G7

Finestra PVC Tipus 2, 2 fulls corred de 110x260 , fixe sup

Finestra exterior PVC blanc,tipus T2 del projecte, perfileria tipus Komerling Premiline, amb vidre aillant 3+3/16/4+4
control solar, tanques de seguretat, corredera de dos fulles de 110x260 + fixe superior de 66x260
Inclou desmuntatge i retirada a abocador autoritzat del tancament existent, col.locació sense premarc, sanejament
i regularització paraments afectats obra amb morter de ciment.

0,000

total mà d'obra:

78,62

total material:

306,05

total no classificats:

918,49

total mitjans auxiliars:

1,51

Cost directe

1.304,67

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

1.304,67

Pàg.20

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: FUSTERIA EXTERIOR

9

Quadre de Preus Descomposats
9.4 u

EAJ128G8

Finestra PVC Tipus 3, 2 fulls corred de 140x255 , fixe sup

Finestra exterior PVC blanc,tipus T3 del projecte, perfileria tipus Komerling Premiline, amb vidre aillant 3+3/16/4+4
control solar, tanques de seguretat, corredera de dos fulles de 140x255 + fixe superior de 80x255
Inclou desmuntatge i retirada a abocador autoritzat del tancament existent, col.locació sense premarc, sanejament
i regularització paraments afectats obra amb morter de ciment.

0,000

total mà d'obra:

89,06

total material:

377,40

total no classificats:

975,33

total mitjans auxiliars:

1,71

Cost directe

1.443,50

% Cost Indirecte

0,00

Total =
9.5 u

1.443,50
EAJ128G9

Finestra PVC Tipus 4, 2 fulls abatib +1 fixe de 178x255

Finestra exterior PVC blanc,tipus T4 del projecte, perfileria tipus Komerling Eurofutur, amb vidre aillant 3+3/16/4+4
control solar, tanques de seguretat, abatible de dos fulles + fixe de 178x255
Inclou desmuntatge i retirada a abocador autoritzat del tancament existent, col.locació sense premarc, sanejament
i regularització paraments afectats obra amb morter de ciment.

0,000

total mà d'obra:

78,13

total material:

300,38

total no classificats:

917,49

total mitjans auxiliars:

1,50

Cost directe

1.297,50

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

1.297,50

Pàg.21

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: FUSTERIA INTERIOR

10

Quadre de Preus Descomposats

10.1 u

KANA6185

Bast.paredó porta f.,p/llum bast.=80cmx200cm

Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bas timent de 80 c m d'amplàr ia i 200 c m
d'alçària

0,000

total material:

27,76

Cost directe

27,76

% Cost Indirecte

0,00

Total =
10.2 u

27,76
EANAU210

Bast.3/4 porta f. p/llum bast.,180cmx210cm,col·locat

Bastiment de base 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 180 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

0,000

total material:

31,89

Cost directe

31,89

% Cost Indirecte

0,00

Total =
10.3 u

31,89
KAP15186

Folrat bastiment 3/4 porta 2bat.,roure,llum

Folrat de bastiment de base de 3/4, per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a enverniss ar per a una
llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

0,000

total mà d'obra:

12,00

total material:

38,89

total mitjans auxiliars:

0,30

Cost directe

51,19

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

51,19

Pàg.22

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
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: --445

Capítol

: FUSTERIA INTERIOR

10

Quadre de Preus Descomposats
10.4 u

KAP16186

Folrat bast.paredó,porta 2bat.,roure,llum

Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a env er nis s ar per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

0,000

total mà d'obra:

11,00

total material:

27,78

total mitjans auxiliars:

0,28

Cost directe

39,06

% Cost Indirecte

0,00

Total =
10.5 u

39,06
EAQDC266

Fulla bat.porta int.fusta

Fulla batent per a porta interior, de fusta, inclou acabat superficial pintat i lacat, de 35 mm de gruix, de cares llis es i
estructura interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

0,000

total mà d'obra:

17,76

total material:

56,88

Cost directe

74,64

% Cost Indirecte

0,00

Total =
10.6 u

74,64
PORTES03

Doble porta batent ambdós costats; de dues fulles de 80

Doble porta batent ambdós costats; de dues fulles de 80 cm d'amplada de pas i de 210 c m d'alç àr ia,es tr uc tur a
inter ior de f us ta, amb v idr e de s egur etat 3+ 3 i n c o r p o r a t . In c l o u B a s t . e n v à p o r t a f . p / l l u m
bast.,170cmx210cm,col·locat. Acabat superficial pintat i lacat.

0,000

total mà d'obra:

111,90

total material:

28,76

total no classificats:

340,00

Cost directe

480,66

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

480,66

Pàg.23

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: FUSTERIA INTERIOR

10

Quadre de Preus Descomposats
10.7 u

EAQF8317

Estructura per porta corredera

Estructura per a porta corredissa d'una fulla col·locada en paret per revestir amb arr ebos s at de mor ter o guix ,
amb un gruix total, inclòs l'acabat, de 9 cm, composta per una armadura metàl·lica de xapa grecada, pr epar at per
allotjar una fulla de porta de gruix màxim 4 cm, i una malla metàl·lica.
total mà d'obra:

37,07

total no classificats:

192,06

0,000

Cost directe

229,13

% Cost Indirecte

0,00

Total =
10.8 u

229,13
EAQF8316

Fulla p/porta corr. llum pas 80x210cm, cares llis.faig

Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llis es , ac abat s uper f ic ial
ambfusta de faig envernissat, ferratges de preu mitjà i folrat del bastiment de base amb f us ta del mateix tipus ,
fixada a les guies de la caixa encastada

0,000

total mà d'obra:

25,04

total material:

145,18

total mitjans auxiliars:

0,63

Cost directe

170,85

% Cost Indirecte

0,00

Total =
10.9 u

170,85
KADG1132

Porta planxa

Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de v entilac ió,
pany i clau, col·locada, inclou bastiment

0,000

total mà d'obra:

5,00

total material:

195,00

total mitjans auxiliars:

0,13

Cost directe

200,13

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

200,13

Pàg.24

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: SANEJAMENT

11

Quadre de Preus Descomposats

11.1 m

ISD005

Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de

Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de PVC, sèrie B, de 40
mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baix ant, el c ol· lec tor o el c aix a s if ònic a; unió
enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PV C, mater ial aux iliar par a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentac ió de tubs .
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, c onnex ionat i c ompr ov ac ió del s eu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

0,000

total mà d'obra:

2,43

total material:

2,60

total mitjans auxiliars:

0,10

Cost directe

5,13

% Cost Indirecte

0,00

Total =
11.2 m

5,13
ISD005b

Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de

Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de PV C, s èr ie B, de
110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa s if ònic a; unió
enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PV C, mater ial aux iliar par a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentac ió de tubs .
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, c onnex ionat i c ompr ov ac ió del s eu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

0,000

total mà d'obra:

4,56

total material:

7,14

total mitjans auxiliars:

0,23

Cost directe

11,93

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

11,93

Pàg.25

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: SANEJAMENT

11

Quadre de Preus Descomposats
11.3 m

Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 110 mm de diàmetre,

ISS010

Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub PVC, sèrie B de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gr uix , unió
enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals ( a baix a i alta
temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inc lús líquid netejador , adhes iu per a tubs i
accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en s ec dels
tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovac ió del s eu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, s egons doc umentac ió gr àf ic a de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesur ar à en pr ojec c ió hor itz ontal, la longitud r ealment ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.

0,000

total mà d'obra:

6,84

total material:

9,32

total mitjans auxiliars:

0,32

Cost directe

16,48

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

16,48

Pàg.26

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
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: --445

Capítol

: SANITARIS

12

Quadre de Preus Descomposats

12.1 u

EJ13B212

Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,col.mural

Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col·loc at amb s upor ts
murals

0,000

total mà d'obra:

9,73

total material:

38,69

Cost directe

48,42

% Cost Indirecte

0,00

Total =
12.2 u

48,42
EJ13B91P

Lavabo adaptat

Lavabo mural adaptat de porcellana esmaltada,

0,000

total mà d'obra:

15,20

total material:

188,08

total mitjans auxiliars:

0,38

Cost directe

203,66

% Cost Indirecte

0,00

Total =
12.3 u

203,66
EJ14BB12

Inodor adaptat

Inodor adaptat de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb s eient i tapa, c is ter na i mec anis mes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat amb fixacions murals i connectat a la x ar x a
d'evacuació
total mà d'obra:

44,88

total material:

239,80

total elements auxiliars:

0,15

total mitjans auxiliars:

1,12

0,000

Cost directe

285,95

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

285,95

Pàg.27
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Capítol

: SANITARIS

12

Quadre de Preus Descomposats
12.4 u

EJ14B11P

Inodor porcel.vert.,blanc,preu alt,col.

Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, c ol· loc at s obr e el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

0,000

total mà d'obra:

24,33

total material:

120,19

Cost directe

144,52

% Cost Indirecte

0,00

Total =
12.5 u

144,52
EJ24A121

Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2´´

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada s uper f ic ialment, amb tub d'enllaç
incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

0,000

total mà d'obra:

6,07

total material:

11,68

Cost directe

17,75

% Cost Indirecte

0,00

Total =
12.6 u

17,75
EJ2ZN42K

Maniguet flex.,malla met.,preu alt,2unions 1/2´´

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2´´

0,000

total mà d'obra:

7,30

total material:

2,30

Cost directe

9,60

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

9,60

Pàg.28
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: SANITARIS

12

Quadre de Preus Descomposats
12.7 u

SCF010

Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1

Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, de 450x490 mm, amb vàlvula de des guàs , per a
taulell de cuina, equipat amb aixeta de pedal freda i calenta per a aigüera, de c anella gir atòr ia inf er ior , ac abat
cromat, amb cartutx ceràmic, amb airejador, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua f r eda
i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locac ió, aniv ellac ió i f ix ac ió dels
elements de suport. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'ev ac uac ió. Muntatge de
l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de junts .
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

0,000

total mà d'obra:

25,08

total material:

240,21

total mitjans auxiliars:

5,31

Cost directe

270,60

% Cost Indirecte

0,00

Total =
12.8 u

Aixeta senzilla tempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu

270,60
KJ239131

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó c r omat,
preu mitjà, amb entrada de 1/2"

0,000

total mà d'obra:

10,94

total material:

36,06

total mitjans auxiliars:

0,16

Cost directe

47,16

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

47,16

Pàg.29
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13

Quadre de Preus Descomposats

13.1 m

IFI005

Canonada per instal·lació interior de fontaneria,

Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, f or mada per tub de polietilè
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos . Fins i
tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obr a, ac c es s or is i pec es es pec ials . Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

0,000

total mà d'obra:

1,19

total material:

1,97

total mitjans auxiliars:

0,06

Cost directe

3,22

% Cost Indirecte

0,00

Total =
13.2 m

3,22
IFI005b

Canonada per instal·lació interior de fontaneria,

Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, f or mada per tub de polietilè
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos . Fins i
tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obr a, ac c es s or is i pec es es pec ials . Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

0,000

total mà d'obra:

1,57

total material:

2,51

total mitjans auxiliars:

0,08

Cost directe

4,16

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

4,16

Pàg.30

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: FONTANERIA

13

Quadre de Preus Descomposats
13.3 m

IFI005c

Canonada per instal·lació interior de fontaneria,

Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, f or mada per tub de polietilè
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,3 mm de gruix, subministrat en rotllos . Fins i
tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obr a, ac c es s or is i pec es es pec ials . Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
total mà d'obra:

1,98

total material:

4,16

total mitjans auxiliars:

0,12

0,000

Cost directe

6,26

% Cost Indirecte

0,00

Total =
13.4 u

6,26
IFI008

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4".

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

0,000

total mà d'obra:

5,60

total material:

7,84

total mitjans auxiliars:

0,27

Cost directe

13,71

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

13,71

Pàg.31

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: FONTANERIA

13

Quadre de Preus Descomposats
13.5 u

IFI008b

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1".

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1". Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.
total mà d'obra:

7,24

total material:

11,96

total mitjans auxiliars:

0,38

0,000

Cost directe

19,58

% Cost Indirecte

0,00

Total =
13.6 u

19,58
IFW010

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1".

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1".
Inclou: Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

0,000

total mà d'obra:

7,16

total material:

11,96

total mitjans auxiliars:

0,38

Cost directe

19,50

% Cost Indirecte

0,00

Total =
13.7 u

Aixeta senzilla tempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu

19,50
EJ239131

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó c r omat,
preu mitjà, amb entrada de 1/2"

0,000

total mà d'obra:

10,94

total material:

36,06

total mitjans auxiliars:

0,16

Cost directe

47,16

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

47,16

Pàg.32

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: FONTANERIA

13

Quadre de Preus Descomposats
13.8 u

Aixeta per rentadora o rentavaixelles, de llautó cromat, de

IFW030

Aixeta per rentadora o rentavaixelles, de llautó cromat, de 1/2" de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

0,000

total mà d'obra:

3,92

total material:

9,08

total mitjans auxiliars:

0,26

Cost directe

13,26

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

13,26

Pàg.33

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
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Capítol

: ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

14

Quadre de Preus Descomposats

14.1 u

PG1B-DGQT

Caixa p/quadre distrib.,de plàstic+porta,quatrexvint-i-

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatr e f iler es de v int- i- dos mòduls i muntada
superficialment

0,000

total mà d'obra:

0,93

total material:

249,53

total mitjans auxiliars:

0,01

Cost directe

250,47

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.2 u

250,47
PG1B-DGQS

Caixa p/quadre distrib.,de

Caixa per a quadre de distribució, de plàs tic amb por ta, per a quatr e f iler es de div uit mòduls i muntada
superficialment

0,000

total mà d'obra:

0,93

total material:

61,53

total mitjans auxiliars:

0,01

Cost directe

62,47

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.3 u

Protector per a sobretensions permanents i transitòriesIGA

62,47
PG4G-9GYG

Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intens itat nominal 63 A , tetr apolar
(3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat
en perfil DIN

0,000

total mà d'obra:

10,06

total material:

340,21

total mitjans auxiliars:

0,15

Cost directe

350,42

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

350,42
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14.4 u

EG415D59

Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N) , de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

0,000

total mà d'obra:

7,46

total material:

22,89

total mitjans auxiliars:

0,11

Cost directe

30,46

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.5 u

30,46
EG415DJ9

Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P) , de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

0,000

total mà d'obra:

8,06

total material:

53,52

total mitjans auxiliars:

0,12

Cost directe

61,70

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.6 u

61,70
EG415D5B

Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N) , de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

0,000

total mà d'obra:

7,46

total material:

23,29

total mitjans auxiliars:

0,11

Cost directe

30,86

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

30,86

Pàg.35
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Quadre de Preus Descomposats
14.7 u

EG415DJB

Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P) , de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

0,000

total mà d'obra:

8,06

total material:

54,47

total mitjans auxiliars:

0,12

Cost directe

62,65

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.8 u

62,65
PG47-EM0A

Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corba C,bipolar

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N) , de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

0,000

total mà d'obra:

7,46

total material:

26,36

total mitjans auxiliars:

0,11

Cost directe

33,93

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.9 u

33,93
EG415DJF

Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P) , de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

0,000

total mà d'obra:

8,06

total material:

60,58

total mitjans auxiliars:

0,12

Cost directe

68,76

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

68,76
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14.10 u

EG42129H

Interruptor

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sens ibilitat
0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indic ador mec ànic de def ec te, c ons tr uït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

0,000

total mà d'obra:

10,46

total material:

26,13

total mitjans auxiliars:

0,16

Cost directe

36,75

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.11 u

36,75
EG4242JH

Interruptor

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de s ens ibilitat
0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indic ador mec ànic de def ec te, c ons tr uït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

0,000

total mà d'obra:

13,46

total material:

156,20

total mitjans auxiliars:

0,20

Cost directe

169,86

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.12 u

169,86
EG4243JH

Interruptor

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de s ens ibilitat
0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït s egons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

0,000

total mà d'obra:

13,46

total material:

132,15

total mitjans auxiliars:

0,20

Cost directe

145,81

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

145,81
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14.13 u

PHT4-H9AD

Interruptor crep.p/comandament autom.,sens.2-

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2
a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió

0,000

total mà d'obra:

7,46

total material:

84,08

total mitjans auxiliars:

0,11

Cost directe

91,65

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.14 m

91,65
EG222711

Tub flexible corrugat

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la f lama, r es is tènc ia a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

0,000

total mà d'obra:

0,67

total material:

0,19

total mitjans auxiliars:

0,01

Cost directe

0,87

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.15 m

0,87
EG222811

Tub flexible corrugat

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la f lama, r es is tènc ia a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

0,000

total mà d'obra:

0,67

total material:

0,26

total mitjans auxiliars:

0,01

Cost directe

0,94

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

0,94
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EG21271J

Tub rígid

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impac te
de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V , amb unió endollada i muntat
superficialment

0,000

total mà d'obra:

1,61

total material:

0,86

total mitjans auxiliars:

0,02

Cost directe

2,49

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.17 m

2,49
PG35-DY7I

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designac ió ES07Z 1- K ( A S) , unipolar , de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

0,000

total mà d'obra:

0,56

total material:

0,21

total mitjans auxiliars:

0,01

Cost directe

0,78

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.18 m

0,78
PG35-DY7J

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designac ió ES07Z 1- K ( A S) , unipolar , de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

0,000

total mà d'obra:

0,56

total material:

0,35

total mitjans auxiliars:

0,01

Cost directe

0,92

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

0,92
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EG319324

Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x1.5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de sec c ió 3 x 1.5
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

0,000

total mà d'obra:

0,56

total material:

0,65

total mitjans auxiliars:

0,01

Cost directe

1,22

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.20 m

1,22
EG319334

Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x2.5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de sec c ió 3 x 2.5
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

0,000

total mà d'obra:

0,56

total material:

0,95

total mitjans auxiliars:

0,01

Cost directe

1,52

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.21 m

1,52
EG312344

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de s ec c ió 3
x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

0,000

total mà d'obra:

0,56

total material:

1,68

total mitjans auxiliars:

0,01

Cost directe

2,25

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

2,25
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PG33-E6AT

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de s ec c ió 5 x
2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

0,000

total mà d'obra:

0,56

total material:

1,50

total mitjans auxiliars:

0,01

Cost directe

2,07

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.23 m

2,07
EG312664

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb des ignac ió RZ 1- K ( A S) , pentapolar , de
secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

0,000

total mà d'obra:

1,49

total material:

5,57

total mitjans auxiliars:

0,02

Cost directe

7,08

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.24 m

7,08
EG312674

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb des ignac ió RZ 1- K ( A S) , pentapolar , de
secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

0,000

total mà d'obra:

1,87

total material:

8,40

total mitjans auxiliars:

0,03

Cost directe

10,30

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

10,30
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PG6O-77NQ

Presa de corrent,tipus universal(2P+T),16A/250V,amb tapa

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V , amb tapa pr otegida,
preu econòmic, encastada

0,000

total mà d'obra:

5,30

total material:

3,21

total mitjans auxiliars:

0,08

Cost directe

8,59

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.26 u

8,59
PG6O-77MX

Presa de corrent(2P+T),16A/250V,amb tapa,preu

Presa de corrent bipolar amb presa de ter r a later al, ( 2P+T) , 16 A 250 V , amb tapa, pr eu mitjà, muntada
superficialment

0,000

total mà d'obra:

6,17

total material:

2,12

total mitjans auxiliars:

0,09

Cost directe

8,38

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.27 u

8,38
PG6N-6Q0D

Presa de corrent industrialmural,3P+N+T,16A 380-415V,IP-

Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons nor ma UNE- EN
60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada

0,000

total mà d'obra:

11,19

total material:

5,45

total mitjans auxiliars:

0,17

Cost directe

16,81

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

16,81

Pàg.42

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

14

Quadre de Preus Descomposats
14.28 u

PG6A-61UN

Interruptor 10A,encastat,obertura de regata,tub corrugat

Interruptor de 10 A, encastat, amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conduc tor
de coure de designació H07V-R unipolar d'1,5 mm2 de secc ió i c aix a de der iv ac ió quadr ada de 90x 90 mm,
col·locada encastada
total elements auxiliars:

0,000

Cost directe

58,84

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.29 u

58,84

58,84
PG6E-76SL

Commutador,tipus modular d'1 mòdul estret,unipolar

Commutador, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tec la, pr eu mitjà, muntat s obr e
bastidor o caixa

0,000

total mà d'obra:

5,30

total material:

2,11

total mitjans auxiliars:

0,08

Cost directe

7,49

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.30 u

Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10-300s,5-

7,49
EG731181

Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230
V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa,
preu econòmic, encastat

0,000

total mà d'obra:

5,70

total material:

41,69

total mitjans auxiliars:

0,09

Cost directe

47,48

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

47,48
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PH21-AZOR

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds

Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de f or ma c ir c ular , 10 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no r egulable,
aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat
total mà d'obra:

11,19

total material:

59,00

total mitjans auxiliars:

0,17

0,000

Cost directe

70,36

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.32 u

70,36
PH21-AZP6

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds

Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de f or ma c ir c ular , 14 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no r egulable,
aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat
total mà d'obra:

11,19

total material:

43,40

total mitjans auxiliars:

0,17

0,000

Cost directe

54,76

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.33 u

54,76
PH21-AZPQ

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds

Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de f or ma c ir c ular , 19 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no r egulable,
aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

0,000

total mà d'obra:

11,19

total material:

88,00

total mitjans auxiliars:

0,17

Cost directe

99,36

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

99,36
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14.34 u

PH57-B3A2

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no per manent i no es tanc a amb gr au de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux apr ox imat de 140 a 170 lúmens , 1 h d'autonomia, de f or ma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

0,000

total mà d'obra:

5,60

total material:

49,86

total mitjans auxiliars:

0,08

Cost directe

55,54

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.35 u

55,54
PH11-AZWQ

Llumenera decorativadownlight alumini i metacril·lat,16

Llumenera decorativa tipus dow nlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds IP55, de 21 W de potència de la llumener a,
amb font d'alimentació, muntada superficialment

0,000

total mà d'obra:

11,19

total material:

82,50

total mitjans auxiliars:

0,17

Cost directe

93,86

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.36 u

93,86
PHN1-AE1R

Aplic circularD<= 300mm,6 Leds (13 W),cos fosa

Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 6 Leds (13 W), amb cos de fosa d'alumini, difusor de plàs tic i mar c de
fosa d'alumini, grau de protecció IP-65, encastat

0,000

total mà d'obra:

11,19

total material:

90,00

total mitjans auxiliars:

0,17

Cost directe

101,36

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

101,36
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PHA2-3A97

Llumenera industrial,amb reflector

Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de f or ma r ec tangular , amb x as s ís
polièster, muntada superficialment al sostre
total mà d'obra:

11,19

total material:

30,09

total mitjans auxiliars:

0,17

0,000

Cost directe

41,45

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.38 u

41,45
BT-PA-02

Modificació instal·lació bàculs exteriors

Modificació instal·lació bàculs exteriors, inclou abertura de rasa, replé i reposició pacviment, per tal de deix ar
bàculs de l'exterior, propers al bar, conectats a la línia d'enllumenat exterior del poliesportiu i no al bar.
total mà d'obra:

18,65

total material:

34,00

total elements auxiliars:

223,66

total mitjans auxiliars:

0,28

0,000

Cost directe

276,59

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.39 m

els

276,59
PG3B-E7E6

Conductor Cu nu,1x35mm2,muntat superficialment

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

0,000

total mà d'obra:

4,60

total material:

1,69

total mitjans auxiliars:

0,07

Cost directe

6,36

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

6,36
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PGD4-614N

Punt connex.terra pont seccionadorplatina de

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de c our e, muntat en c aix a es tanc a i c ol· loc at
superficialment

0,000

total mà d'obra:

9,33

total material:

26,31

total mitjans auxiliars:

0,14

Cost directe

35,78

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.41 m

35,78
PG2P-6T0M

Tub rígid

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impac te
de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèc tr ic a de 2000 V , amb unió r os c ada i muntat
superficialment

0,000

total mà d'obra:

1,67

total material:

0,86

total mitjans auxiliars:

0,03

Cost directe

2,56

% Cost Indirecte

0,00

Total =
14.42

2,56
BT-LG

Documentació de legalització de la instal·lació, inclou

Documentació de legalització de la instal·lació,a partir del projecte elèc tr ic que f or ma par t d'aques t pr ojec te
executiu, cert F.O. i inspeccions EIC

0,000

Cost directe

500,00

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

500,00
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15.1 m

PE42-48V2

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
muntat superficialment

0,000

total mà d'obra:

25,18

total material:

12,00

total mitjans auxiliars:

0,38

Cost directe

37,56

% Cost Indirecte

0,00

Total =
15.2 u

37,56
PE40-60FI

Barret de xemeneia jet,planxa d'acer

Barret de xemeneia jet de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 400 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

0,000

total mà d'obra:

16,79

total material:

22,42

total mitjans auxiliars:

0,42

Cost directe

39,63

% Cost Indirecte

0,00

Total =
15.3 u

39,63
EF-PA-01

Extractor 5000 m3/h F400/2

Extractor per campana 5000 m3/h F400/2 amb variador de velocitat totalment conectat

0,000

Cost directe

3.150,00

% Cost Indirecte

0,00

Total =
15.4 m

3.150,00
EE42Q412

Conducte helicoïdal circ.,planxa

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gr uix 0,5 mm i
muntat superficialment,per sortida de fums de les estufes de pelets

0,000

total mà d'obra:

6,71

total material:

6,95

Cost directe

13,66

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

13,66
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KG2C1844

Safata PVC llisa,50x100mm,1

Safata aïllant de PVC llisa, de 50x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada s us pes a de par aments
horitzontals
total mà d'obra:

5,21

total material:

18,89

total mitjans auxiliars:

0,08

0,000

Cost directe

24,18

% Cost Indirecte

0,00

Total =
15.6 m

24,18
ICR015

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 355 mm de diàmetr e i 0,5 mm de gr uix , amb
reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatitz ac ió. Inc lús ac c es s or is de
muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior anc or atge dels s upor ts dels c onduc tes .
Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els
eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

0,000

total mà d'obra:

1,90

total material:

13,20

total mitjans auxiliars:

0,30

Cost directe

15,40

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

15,40
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ICR016

Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de

Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 355 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.
total mà d'obra:

3,78

total material:

28,11

total mitjans auxiliars:

0,64

0,000

Cost directe

32,53

% Cost Indirecte

0,00

Total =
15.8 m

32,53
ICR015b

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'ac er galv anitz at, de 100 mm de diàmetr e i 0,5 mm de gr uix ,
subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús ac c es s or is de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior anc or atge dels s upor ts dels c onduc tes .
Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els
eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

0,000

total mà d'obra:

1,87

total material:

3,38

total mitjans auxiliars:

0,11

Cost directe

5,36

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

5,36
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ICR015c

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'ac er galv anitz at, de 125 mm de diàmetr e i 0,5 mm de gr uix ,
subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús ac c es s or is de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior anc or atge dels s upor ts dels c onduc tes .
Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els
eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

0,000

total mà d'obra:

1,87

total material:

4,23

total mitjans auxiliars:

0,12

Cost directe

6,22

% Cost Indirecte

0,00

Total =
15.10 m²

Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat

6,22
ICR021

Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta dens itat de llana de v idr e
segons UNE-EN 14303, revestit per les seves dues cares, l'exterior amb un complex d'alumini vist + malla de f ibr a
de vidre + kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,75 m²K/W, conduc tiv itat
tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions, embocadures, suports metàl·lic s galv anitz ats , elements de
fixació, segellat de trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior anc or atge dels s upor ts dels c onduc tes .
Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Comprovació del seu correcte funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte, calculada c om a
producte del perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

0,000

total mà d'obra:

13,16

total material:

18,27

total mitjans auxiliars:

0,63

Cost directe

32,06

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

32,06
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ICR030

Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, pintat en color a

Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb lamel·les horitzontals regulables
individualment, de 425x225 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, f or mada per
lamel·les verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en opos ic ió,
accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols v is tos ( amb mar c de muntatge de x apa d'ac er
galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

0,000

total mà d'obra:

9,22

total material:

92,41

total mitjans auxiliars:

2,03

Cost directe

103,66

% Cost Indirecte

0,00

Total =
15.12 u

103,66
ICR050

Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color a

Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb lamel·les horitzontals regulables
individualment, de 425x225 mm, fixació mitjanç ant c ar gols v is tos ( amb mar c de muntatge de x apa d'ac er
galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

0,000

total mà d'obra:

9,22

total material:

49,58

total mitjans auxiliars:

1,18

Cost directe

59,98

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

59,98
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ICR070

Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació,

Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galv anitz at,
de 400x495 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb marc de muntatge de x apa d'ac er
galvanitzat. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació del marc en el tancament. Fix ac ió de la r eix eta en el mar c . Connex ió al
conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

0,000

total mà d'obra:

10,17

total material:

204,47

total mitjans auxiliars:

4,29

Cost directe

218,93

% Cost Indirecte

0,00

Total =
15.14 u

218,93
ICR070b

Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació,

Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galv anitz at,
de 400x495 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb marc de muntatge de x apa d'ac er
galvanitzat. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació del marc en el tancament. Fix ac ió de la r eix eta en el mar c . Connex ió al
conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

0,000

total mà d'obra:

10,17

total material:

204,47

total mitjans auxiliars:

4,29

Cost directe

218,93

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

218,93
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Subministrament i instal·lació en sostre de recuperador de

ICR110

Subministrament i instal·lació en sostre de recuperador de c alor air e- air e, c abal d'air e nominal 2460 m³ /h,
dimensions 590x2150x1460 mm, pes 290 kg, pressió estàtica d'aire nominal 430 Pa, pressió sonora a 1 m 61 dBA ,
potència elèctrica nominal 1820 W, alimentació trifàsica a 400 V, eficiència de recuperació calorífica en condic ions
humides 85,8%, potència calorífica recuperada 19,09 kW (temperatura de l'aire exterior -7°C amb humitat r elativ a
del 80% i temperatura ambiente 20°C amb humitat relativa del 55% ) , ef ic iènc ia de r ec uper ac ió c alor íf ic a en
condicions seques 76,6% (temperatura de l'aire exterior 5°C amb humitat relativa del 80% i temper atur a ambiente
25°C), amb bescanviador de plaques d'alumini de flux creuat, ventiladors amb motor de tipus EC d'alta ef ic iènc ia,
bypass amb servomotor per a canvi de mode d'operació de recuperació a free-cooling, estructura desmuntable de
doble panell amb aïllament de llana mineral de 25 mm d'espessor, panells ex ter ior s d'ac er pr epintat i panells
interiors d'acer galvanitzat, filtres d'aire classe F7+F8 en l'entrada d'aire exterior, filtre d'aire classe M5 en el r etor n
d'aire de l'interior, pressòstats diferencials per als filtres, accés als ventiladors i als f iltr es d'air e a tr av és dels
panells d'inspecció, possibilitat d'accés lateral als filtres, control electrònic per a la regulació de la ventilació i de la
temperatura, per a la supervisió de l'estat dels filtres d'aire, programació setmanal i ges tió de les f unc ions de
desgebrament i antiglaç per a la secció opcional amb bateria d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

0,000

total mà d'obra:

63,91

total material:

8.382,31

total mitjans auxiliars:

168,92

Cost directe

8.615,14

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

8.615,14
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ICN015

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense soldadura, formada per un tub per líquid de
3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 5/8" de diàmetr e i 0,8 mm
de gruix amb aïllament de 10 mm d'espessor, tenint el coure un contingut d'oli r es idual inf er ior 4 mg/m i s ent
l'aïllament de camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica amb revestiment superficial de pel·lícula de polietilè, per
una temperatura de treball entre -45 i 100°C, subministrada en rotllo, per a connex ió entr e les unitats inter ior i
exterior.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Muntatge i fixació de la línia. Es boc ar dat.
Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

0,000

total mà d'obra:

7,51

total material:

11,21

total mitjans auxiliars:

0,37

Cost directe

19,09

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

19,09

Pàg.55

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: VENTILACIÓ, CLIMATITZACIÓ I EXTRACCIÓ DE FUMS

15

Quadre de Preus Descomposats
15.17 u

ICN030

Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1,

Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, bomba de calor, gamma Sky Air, sèrie Alpha, model ZCAG100B
"DAIKIN", potència frigorífica nominal 9,5 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit
en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C), potència calorífica nominal 10,8 kW (temper atur a de
bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 7°C, temperatura de bulb humit en l'ex ter ior 6°C) ,
diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8", diàmetre de connexió de la canonada de gas 5/8", alimentac ió
monofàsica (230V/50Hz), SEER 7,14 (classe A++), SCOP 4,53 (classe A+), consum d'energia anual estac ional en
refrigeració 466 kWh, consum d'energia anual estacional en calefacció 2413 kWh, format per una unitat inter ior de
casset Round Flow (de flux circular) FCAG100B, amb ventilador de 3 velocitats, c abal d'air e en r ef r iger ac ió a
velocitat alta/mitja/baixa 22,8/17,6/12,4 m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat alta/mitja/baixa 22,8/17,6/12,4
m³/min, dimensions 246x840x840 mm, adaptable a altura de fals sostre reduïda, pes 24 kg, pr es s ió s onor a en
refrigeració a velocitat alta/mitja/baixa 37/33/29 dBA, pressió sonora en calef ac c ió a v eloc itat alta/mitja/baix a
37/33/29 dBA, potència sonora 54 dBA, amb panell decoratiu de color blanc BYCQ140E, dimensions 50x 950x 950
mm, orientació vertical automàtica (distribució radial uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja de f iltr e, f iltr e
d'aire de succió, i bomba de drenatge, joc de controlador remot sense fil format per receptor i c omandament per
infraroigs BRC7FA532F, amb funció engegada/parada, canvi de mode de funcionament, ajust de la temperatur a de
consigna, selecció de la velocitat del ventilador, visualització de senyal en el receptor, reinicialització de f iltr e br ut
en el comandament i canvi d'orientació de les lamel·les, i una unitat ex ter ior RZ A G100NV 1, c abal d'air e en
refrigeració 67 m³/min, cabal d'aire en calefacció 82 m³/min, gas refrigerant R-32, compressor sw ing, dimens ions
870x1100x460 mm, pes 85 kg, pressió sonora en refrigeració 47 dBA, press ió s onor a en c alef ac c ió 50 dBA ,
potència sonora 66 dBA, longitud màxima de canonada 85 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exter ior i la
unitat interior 30 m. Inclús elements antivibratoris i suports de par et per a r ec olz ament de la unitat ex ter ior i
elements per a suspensió del sostre per a la unitat interior.
Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat interior. Col·locació i fixació de la unitat ex ter ior .
Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la x ar x a de des guàs . Pos ada en
marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.

0,000

total mà d'obra:

74,97

total material:

3.983,10

total mitjans auxiliars:

81,16

Cost directe

4.139,23

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

4.139,23
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ICR014

Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal

Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal extraplà, velocitat 2350 r.p.m., potència màxima de 9 W, c abal
de descàrrega lliure 80 m³/h, nivell de pressió sonora de 33 dBA, de dimensions 121x 94x 121 mm, diàmetr e de
sortida 94 mm, color blanc, motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. Inclús ac c es s or is i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

0,000

total mà d'obra:

7,51

total material:

33,08

total mitjans auxiliars:

0,81

Cost directe

41,40

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

41,40
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16.1 u

Bateria per a 4 ampolles (2 de servei i 2 de reserva, model

IGD100

Bateria per a 4 ampolles (2 de servei i 2 de reserva, model I-350 "REPSOL", de 35 kg de c apac itat unitàr ia de
gasos liquats del petroli (GLP), amb lires, vàlvules antiretorn, col·lector, inversor automàtic, limitador de pr es s ió i
vàlvula portamanòmetre. Inclús accessoris de connexió i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ampolles de gas liquats del petroli (GLP).

0,000

total mà d'obra:

95,26

total material:

198,92

total mitjans auxiliars:

5,88

Cost directe

300,06

% Cost Indirecte

0,00

Total =
16.2 m

300,06
IGM015

Canonada amb beina metàl·lica, per a baixant individual

Canonada amb beina metàl·lica, per a baixant individual de gas, col·locada superficialment i f ix ada al par ament,
formada per tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=10/12 mm i 1 mm d'espessor, acabada amb
dos passades d'esmalt sintètic d'almenys 40 microns de gruix cadascuna. Inclús material auxiliar par a muntatge i
subjecció a l'obra, pasta de reblert, accessoris i peces espec ials c ol· loc ats mitjanç ant s oldadur a f or ta per
capil·laritat.
Inclou: Replanteig i traçat. Raspat i neteja. Col·locació de la beina. Col·locació de tubs . Muntatge, c onnex ionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

0,000

total mà d'obra:

13,42

total material:

3,77

total mitjans auxiliars:

0,34

Cost directe

17,53

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

17,53
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IGI005

Subministrament i instal·lació en superfície de canonada

Subministrament i instal·lació en superfície de canonada per instal·lació interior de gas, formada per tub de c our e
estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=10/12 mm i 1 mm d'espessor. Inclús material auxiliar par a muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant soldadura forta per capil·laritat.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. Col·locació de tubs. Muntatge, connexionat i compr ov ac ió del
seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

0,000

total mà d'obra:

5,15

total material:

2,05

total mitjans auxiliars:

0,14

Cost directe

7,34

% Cost Indirecte

0,00

Total =
16.4 u

Regulador de pressió, de 4 kg/h de cabal nominal, de 0,2 a

7,34
IGW005

Regulador de pressió, de 4 kg/h de cabal nominal, de 0,2 a 4 bar de pressió d'entr ada i 37 mbar de pr es s ió de
sortida.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

0,000

total mà d'obra:

9,77

total material:

11,63

total mitjans auxiliars:

0,43

Cost directe

21,83

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

21,83
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Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota i bloqueig, amb

IGW020

Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota i bloqueig, amb rosca cilíndrica GAS mascle-mascle de 1/2" de diàmetr e,
PN=5 bar, acabat cromat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

0,000

total mà d'obra:

3,92

total material:

5,51

total mitjans auxiliars:

0,19

Cost directe

9,62

% Cost Indirecte

0,00

Total =
16.6 u

9,62
IGW040

Indicador òptic d'ús d'ampolles de servei o de reserva, de

Indicador òptic d'ús d'ampolles de servei o de reserva, de rosca mètrica mascle-mascle de 20 mm de diàmetr e i
150 mm de longitud.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

0,000

total mà d'obra:

3,92

total material:

26,64

total mitjans auxiliars:

0,61

Cost directe

31,17

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

31,17
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Caseta de xapa d'acer galvanitzat per a emmagatzematge

IGW100

Caseta de xapa d'acer galvanitzat per a emmagatzematge de bateria de 4 ampolles (2 de serv ei i 2 de r es er v a) ,
model I-350 "REPSOL", de 35 kg de capacitat unitària de gasos liquats del petroli (GLP).
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caseta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

0,000

total mà d'obra:

39,13

total material:

644,85

total mitjans auxiliars:

13,68

Cost directe

697,66

% Cost Indirecte

0,00

Total =
16.8 u

697,66
PK2C-DQ3R

Vàlvula interrupció,roscada,amb detector de flux

Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, amb detector de flux, muntada entre tubs

0,000

total mà d'obra:

27,98

total material:

205,81

total mitjans auxiliars:

0,42

Cost directe

234,21

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

234,21
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IOX010

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa,

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg
d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

0,000

total mà d'obra:

1,68

total material:

44,17

total mitjans auxiliars:

0,92

Cost directe

46,77

% Cost Indirecte

0,00

Total =
17.2 u

46,77
IOX010b

Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B,

Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent extintor, amb mànega i tr ompa dif us or a.
Inclús suport i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.

0,000

total mà d'obra:

2,02

total material:

82,84

total mitjans auxiliars:

1,70

Cost directe

86,56

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

86,56
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CPI-PA-01

Sistema de extinción de campana extractrora

Sistema de exticnión de campana extractrora formado por.
-Recipiente cilíndrico fabricado bajo normativa CE para una pres ión de tr abajo de 11 a 15 bar . Car gado c on
solución acuosa y espumogena a base de aditivo Boldfoam TX-10, presurizado con Nitrógeno seco. Ef ic ac ia 27A
233B.
-Válvula de accionamiento por palanca, con precinto de seguridad y control.
-Abrazadera reforzada de doble sujeción.
-Latiguillo flexible para conexión entre la tubería del circuito principal y la válvula antirretorno.
-Válvula antirretorno.
-Tubería de inox Ø15mm (press-fitting), 15x0,6 UNE-EN 10312 14307/304L. -Rociador Sprinkler, de Globe Eur opa
tipo horizontal con ampolla accionadora con disparo a 93ºC. Diámetro de rosca de 21 mm. Es tos elementos v an
ubicados en todo el largo de la campana, protegiendo todos los elementos de cocción con descarga sectorizada.

0,000

Cost directe

1.535,92

% Cost Indirecte

0,00

Total =
17.4 u

1.535,92
IOS010

Placa de senyalització d'equips contra incendis, de

Placa de senyalització d'equips contra incendis, de poliestirè fotoluminiscent, de 420x420 mm. Inclús elements de
fixació.

0,000

total mà d'obra:

3,84

total material:

7,22

total mitjans auxiliars:

0,22

Cost directe

11,28

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

11,28
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IOS020

Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC

Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb c ategor ia de f otoluminis c ènc ia A
segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats r ealment ex ec utades s egons es pec if ic ac ions de
Projecte.

0,000

total mà d'obra:

5,02

total material:

9,42

total mitjans auxiliars:

0,29

Cost directe

14,73

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

14,73
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18.01

Neteja industrial cuina i dependencies

Neteja industrial de la cuina i les seves dependències, inclou també la del equipament

0,000

Cost directe

450,00

% Cost Indirecte

0,00

Total =
18.2 u

450,00
KJ42U010

Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'ac er inox idable amb ac abat
satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de s egur etat , c ol· loc at amb
fixacions mecàniques

0,000

total mà d'obra:

5,00

total material:

60,36

total mitjans auxiliars:

0,08

Cost directe

65,44

% Cost Indirecte

0,00

Total =
18.3 u

65,44
KJ43U010

Disp.paper rotlle tipus metxa

Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre, c ol· loc at
amb fixacions mecàniques

0,000

total mà d'obra:

7,00

total material:

29,82

total mitjans auxiliars:

0,11

Cost directe

36,93

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

36,93
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KJ4ZU015

Porta-rotlles acer

Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm, col·locat amb f ix ac ions
mecàniques
total mà d'obra:

5,00

total material:

12,72

total mitjans auxiliars:

0,08

0,000

Cost directe

17,80

% Cost Indirecte

0,00

Total =
18.5 u

17,80
KJ46U003

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini r ec ober t de
nilò, col·locat amb fixacions mecàniques
total mà d'obra:

20,00

total material:

244,53

total mitjans auxiliars:

0,30

0,000

Cost directe

264,83

% Cost Indirecte

0,00

Total =
18.6 m2

264,83
EC1K1301

Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

0,000

total mà d'obra:

20,00

total material:

25,90

total mitjans auxiliars:

0,50

Cost directe

46,40

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

46,40

Pàg.66

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: EQUIPAMENT

18

Quadre de Preus Descomposats
18.7 PA

EL-PA-01

Reparació baix armari frigorífic

Reparació baix armari frigorífic, arranjament i col.locacció otor i po

0,000

Cost directe

200,00

% Cost Indirecte

0,00

Total =
18.8 PA

200,00
EL-PA-04

Reparació potes del mobiliari de la cuina

Reparació i si cal substitució potes dels mobles d'acer inoxidable de la cuina

0,000

Cost directe

350,00

% Cost Indirecte

0,00

Total =
18.9 u

350,00
EL-PA-02

Rentavixelles industrial trifàssic

Rentavixelles industrial trifàssic amb presa d'aigua freda i calenta totalment instal·lat. inclou preses i maneguets

0,000

Cost directe

1.992,00

% Cost Indirecte

0,00

Total =
18.10 u

1.992,00
EL-PA-3

Contenidor brossa amb potes

Contenidor brossa amb potes

0,000

Cost directe

97,09

% Cost Indirecte

0,00

Total =
18.11 u

97,09
EL-PA-P4

Bomba de condensats per cambra frigorífica

Subministrament i colocació de bomba de condensats per cambra frigorífica, inclou tub per connexió a sanejament

0,000

Cost directe

250,00

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

250,00

Pàg.67

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: --445

Capítol

: VARIS

19

Quadre de Preus Descomposats

19.1 PA

19.02

Partida per imprevistos

Partida per imprevistos a justificar la seva execució

0,000

Cost directe

1.500,00

% Cost Indirecte

0,00

Total =
19.2 m²

1.500,00
HYA010

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra,

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, nec es s àr ies
per a la correcta execució de les instal.lacions en planta baixa, Inclús material auxiliar per a la cor r ec ta ex ec uc ió
dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos s os tr es , mur s , s os tr es i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de pas s amur s . Col· loc ac ió i r ebut de c aix es per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

0,000

total mà d'obra:

0,94

total maquinària:

0,13

total material:

1,98

total mitjans auxiliars:

0,12

Cost directe

3,17

% Cost Indirecte

0,00

Total =
19.3 PA

3,17
19.01

Despeses de seguretat i salut

Partida tancada d'abonament íntegre per les despeses de seguretat i salut.
total no classificats:

0,000

Cost directe

2.182,00

% Cost Indirecte

0,00

Total =

AM2

2.182,00

2.182,00

Pàg.68
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Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 1

: ENDERROCS

Pressupost (Valoracions Capítols)
NUM UD
1.1 m2

RESUM
Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

11,400

10,83

123,46

18,810

4,64

87,28

13,772

3,20

44,07

64,680

7,36

476,04

4,500

7,82

35,19

3,000

6,50

19,50

10,100

4,80

48,48

11,100

4,00

44,40

8,850

4,13

36,55

4,000

11,40

45,60

2,000

12,60

25,20

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 c m de gruix , a m à i am b
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
1.2 m2

Enderroc env à ceràm.,g=5cm,m.man.,càrrega manual

Enderroc d'env à de ceràmica de 5 cm de gruix , amb mitjans m anuals i c àrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
1.3 m2

Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man.

Arrencada de full i bastiment de porta interior am b m itjans m anuals i c àrrega
manual sobre camió o contenidor
1.4 m2

Arrencada enrajolat,param.v ert.,m.man.,càrrega manual

Arrencada d'enrajolat, en parament v ertical, amb mitjans manuals i càrrega m anual
de runa sobre camió o contenidor
1.5 m

Tall pav iment form. h>=10cm

Tall en pav iment de formigó de 10 cm de fondària c om a m ínim , am b m àquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
1.6 m2

Arrencada pav im. terratzo,m.man.,càrrega manual

Arrencada de pav iment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
1.7 m2

Arrencada pav im. ceràmic,m.man.,càrrega manual

Arrencada de pav iment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega m anual de runa
sobre camió o contenidor
1.8 m2

Arrencada cel ras+entram.sup.,m.man.,càrrega manual

Arrencada de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega m anual
de runa sobre camió o contenidor
1.9 m

Enderroc esglaó obra,compres.,càrrega manual

Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega m anual de runa s obre
camió o contenidor
1.10 u

Arrencada inodor, urinari,

Arrencada de inodor o urinari, ancoratges, aix etes, mec anis m es , des guas s os i
desconnex ió de les x arx es d'aigua i d'ev acuació, amb mitjans manuals i c àrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
1.11 u

Arrencada

Arrencada de lav abo, suport, aix etes, sifó, des guas s os i des c onnex ió de les
x arx es d'aigua i d'ev acuació, amb mitjans manuals i c àrrega m anual de runa
sobre camió o contenidor

AM2

Pàg.1

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 1

: ENDERROCS

Pressupost (Valoracions Capítols)
NUM UD
1.12 m3

RESUM
Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 8m3

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

13,872

15,97

221,54

13,870

19,65

272,55

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritz ada de ges tió de
residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat
1.13 m3

Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts am b una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 s egons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL Capítol 1

AM2

:

1.479,86 €

Pàg.2

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 2

: MOVIMENTS DE TERRES

Pressupost (Valoracions Capítols)
NUM UD
2.1 m3

RESUM
Ex cav .rasa pres.serv ,h<=2m,terreny fluix (SPT <20),m.manuals,+terres

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

11,358

48,40

549,73

13,632

31,92

435,13

13,630

19,80

269,87

Ex cav ació de rasa en presència de serv eis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deix ades a la v ora
2.2 m3

Càrrega manuals+transp.terres,instal.gestió residus,contenidor 5m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a ins tal·lac ió autoritz ada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
2.3 m3

Transp.terres,instal.gestió residus,contenidor 5m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, am b c ontenidor
de 5 m3 de capacitat

TOTAL Capítol 2

AM2

:

1.254,73 €

Pàg.3

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 3

: FONAMENTS

Pressupost (Valoracions Capítols)
NUM UD
3.1 m3

RESUM
Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,bomba

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

7,663

100,97

773,73

434,762

1,09

473,89

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de cons is tènc ia tov a i
grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
3.2 kg

Arm.rases i pous AP500S barres corrug.

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de lím it
elàstic >= 500 N/mm2

TOTAL Capítol 3

AM2

:

1.247,62 €

Pàg.4

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 4

: ESTRUCTURA

Pressupost (Valoracions Capítols)
NUM UD
4.1 m2

RESUM
Muntatge+desm.apunt. sostre,h<=5m,puntal metàl·lic+tauló

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

8,000

17,32

138,56

167,600

5,04

844,70

7,454

251,87

1.877,44

22,620

24,36

551,02

13,933

24,57

342,33

22,620

25,24

570,93

23,281

1,21

28,17

27,144

3,43

93,10

43,214

1,21

52,29

5,559

98,49

547,51

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal
metàl·lic i tauló
4.2 kg

Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox .,col.a obra

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peç a s im ple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una c apa
d'imprimació antiox idant, col·locat a l'obra, en treballs de eliminar una paret
4.3 m3

Paret p/rev estir,g=14cm,maó calat,HD,R15,290x 140x 100mm,cat.I,CEM

Paret estructural per a rev estir de 14 cm de gruix , de m aó c alat, HD, R -15, de
290x 140x 100 mm, per a rev estir, categoria I, s egons norm a U N E-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu
inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2
4.4 m2

Muntatge+desmunt.encofrat p/sostre unid.,h<=3m,tauler,entram.desmunt.

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nerv at unidireccional, a una alç ària
<= 3 m, amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable
4.5 m2

Muntatge+desmunt.encofrat tauler,p/cèrcol recte

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fus ta de pi, per a c èrc ols de
directriu recta
4.6 m2

Semibigueta+rev oltó p/sostre 22+4cm,alç.muntatge<=3

Semibigueta i rev oltó per a sostre de 22+4 cm, fins a 3 m d'alç ària de m untatge,
amb rev oltó de morter de ciment i semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 c m
d'alçària, intereix os 0,7 m, llum < 5 m, de moment flector últim 27, 5 k N m per m
d'amplària de sostre
4.7 kg

Armadura p/sostre indust. AP500S barres corrug.

Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d' ac er en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
4.8 m2

Malla armadura sostre

Arm adura per a s os tres am b elem ents res is tents AP500 T am b m alla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x 15 c m D: 6-6 m m 6x 2, 2 m
B500T UNE-EN 10080
4.9 kg

Arm.cèrcols AP500S barres corrug.

Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres c orrugades B500S de lím it
elàstic >= 500 N/mm2
4.10 m3

Formigó p/sostre indust., HA-25/B/10/I,abocat bomba

Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitz ats , HA-25/ B/ 10/ I de
consistència tov a i grandària màx ima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

AM2

Pàg.5

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 4

: ESTRUCTURA

Pressupost (Valoracions Capítols)
NUM UD
4.11 m3

RESUM
Formigó p/cèrcol, HA-25/B/10/I,abocat bomba

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

0,490

106,40

52,14

Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència tov a i grandària m àx im a del
granulat 10 mm, abocat amb bomba

TOTAL Capítol 4

AM2

:

5.098,19 €

Pàg.6

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 5

: PARETS DIVISORIES

Pressupost (Valoracions Capítols)
NUM UD
5.1 m2

RESUM
Paret tanc.recolzada,14cm,maó

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

3,316

34,38

114,00

5,280

16,55

87,38

29,400

18,96

557,42

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x 140x 100
mm, per a rev estir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, c ol·loc at am b
morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm 2 ) de des ignac ió (G)
segons norma UNE-EN 998-2
5.2 m2

Env à recolzat tanc.4cm maó foradat 290x 140x 40mm,LD,I UNE-EN 771-

Env à recolzat de tanc am ent de 4 c m de gruix , de m aó foradat s enz ill de
290x 140x 40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a rev es tir,
col·locat amb morter ciment 1:4
5.3 m2

Paredó recolzat div is.10cm,totx ana 290x 140x 100mm,LD,I UNE-EN 771-

Paredó recolzat div isori de 10 cm de gruix , de totx ana de 290x 140x 100 m m , LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1 , per a rev estir, col·locat am b m orter
mix t 1:2:10

TOTAL Capítol 5

AM2

:

758,80 €

Pàg.7

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 6

: COBERTA

Pressupost (Valoracions Capítols)
NUM UD
6.1 m2

RESUM
Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

4,800

11,74

56,35

9,650

7,26

70,06

8,100

23,66

191,65

1,000

139,19

139,19

10,880

15,57

169,40

1,000

678,84

678,84

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de c im ent pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat
6.2 m

Matarracó,radi=6cm morter 1:6

Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6
6.3 m2

Membrana GA-1,1làm.,5,1kg/m2,LBM(SBS)-50/G-FP-190g/m2,acab.color

Membrana autoprotecció mineral, per a imperm eabilitz ac ió de c obertes GA-1
segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 form ada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una arm adura F P de feltre de
polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en c alent, prèv ia
imprimació
6.4 u

Gàrgola planx a coure estampada silueta retallada,DN=80mm,soldat

Gàrgola de planx a de coure estampada am b s ilueta retallada, de 80 m m de
diàmetre, col·locada soldada
6.5 m

Coronament paret g=13-17,5cm+peça

Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix , amb peça especial de c eràm ic a
amb dos cantells en escaire d'acabat fi, de color v ermell, col·loc ada am b m orter
mix t 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
6.6 PA

Modificacions coberta i càmara per v entilació i ex tracció de fums

Conjunt de treballs per el desmuntatge y nov a construcció de trams de coberta per
encabir els conductes de v entilació, el recuperador i les ex traccions de fums

TOTAL Capítol 6

AM2

:

1.305,49 €

Pàg.8

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 7

: PAVIMENTS

Pressupost (Valoracions Capítols)
NUM UD
7.1 m2

RESUM
Pav iment .antilliscant gres ex truït s/esmalt,preu alt,16-

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

30,190

37,82

1.141,79

0,900

217,35

195,62

3,840

45,34

174,11

2,981

137,00

408,40

22,800

54,45

1.241,46

4,500

8,50

38,25

3,080

34,02

104,78

8,220

7,31

60,09

Pav iment antilliscant de rajola de gres ex truït sense esmaltar de forma rectangular,
preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhes iu C 2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Inclou la formació de la capa d'anniv ellació.
7.2 m

Tapajunts pav im.40mm,perf.neoprè+alum.p/altes sol·licit.,prèv .supo.

Tapajunts de pav iment, per a junt de 40 mm d'amplària m itjana, am b perfil de
neoprè i suport de d'alumini, per a altes sol·licitacions, c ol·loc ant prèv iam ent el
suport
7.3 m2

Muntatge+desmunt.encofrat p/esglaons,tauler fusta pi v ist

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons, amb tauler de fusta de pi per a
deix ar el formigó v ist
7.4 m3

Formigonament per formació d' esglaons formigó HA-25

Formigonament per formació d'esglaons s, amb formigó HA-25, de c ons is tènc ia
plàstica, grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
7.5 m

Esglaó gres ex truït s/esmalt.-polir antillisc.,2peces,col.truc macet.mort. 1:2:10

Esglaó de gres ex truït sense esmaltar ni polir antilliscant, de dues pec es , frontal i
estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mix t 1:2:10
7.6 m

Sòcol terratzo llis gra petit preu alt,h=10cm,col.mort.1:6

Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, c ol·loc at a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6
7.7 m2

Pav iment terratzo pedra calc.,40x 60cm,preu alt,mort.1:6,ex t.

Pav iment de terratzo amb granulat de pedra calcària, rentat am b àc id, de 40x 60
cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús ex terior
7.8 m

Sòcol rajola gres ex truït s/esmalt.-polir,h=10cm,col.adhes.rajola C1,beurada

Sòcol de rajola de gres ex truït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·loc at
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat am b beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

TOTAL Capítol 7

AM2

:

3.364,50 €

Pàg.9

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 8

: REVESTIMENTS

Pressupost (Valoracions Capítols)
NUM UD
8.1 m2

RESUM
Arrebossat bona v ista,v ert.ex t.,h>3m,morter mix t 1:2:10,remolinat

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

24,835

21,83

542,15

121,079

14,39

1.742,33

15,565

17,27

268,81

6,800

21,04

143,07

26,540

26,71

708,88

10,700

115,94

1.240,56

116,621

25,69

2.995,99

39,689

13,22

524,69

727,165

4,44

3.228,61

Arrebossat a bona v ista sobre param ent v ertic al ex terior, a m és de 3, 00 m
d'alçària, amb morter mix t 1:2:10, remolinat
8.2 m2

Arrebossat reglejat,v ert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,reglejat

Arrebossat reglejat sobre parament v ertical interior, a 3, 00 m d' alç ària, c om a
màx im, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, deix at de regle
8.3 m2

Enguix at reglejat,v ert.int.h<3m,B1,lliscat C6

Enguix at reglejat sobre parament v ertical interior, a 3, 00 m d´alç ària, c om a
màx im, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6, inc los a la part proporc ional
d'arestes, racons i reglada de sòcol
8.4 m2

Enguix at reglejat,horit.int.h<3m,B1,lliscat C6

Enguix at reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3, 00 m d' alç ària, c om a
màx im, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 132791
8.5 m2

Formació de calaix os i de cel ras continu PGL-A (12,5),entram.

Formació de calaix os i de cel ras c ontinu de plaques de guix lam inat tipus
estàndard (A), per a rev estir, de 12,5 mm de gruix i v ora afinada (BA), am b
entramat estructura senzilla d'acer galv anitzat format per perfils col·locats cada 600
mm fix ats al sostre mitjançant v areta de suspensió cada 1,2 m , per a una alç ària
de cel ras de 4 m com a màx im
8.6 m2

Aplacat v ert.ex t.h<3m,p.artif.,buix ardada,1251-2500cm2,ganx os,morter 1:1:7

Aplacat de parament v ertical ex terior a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb pedra
artificial rentada a l'àcid, de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganx os i morter m ix t
de ciment blanc 1:1:7
8.7 m2

Enrajolat rajola ceràmica esmaltada

Enrajolat de parament v ertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola de ceràm ic a
esmaltada brillant, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb morter adhes iu
C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
8.8 m2

Pintat . ex t. ciment,+pintura silic.potass. llis+imprimació

Pintat de parament l ex terior de c im ent, am b pintura al s ilic at de potas s a i
pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d' im prim ac ió
fix adora i dues d'acabat
8.9 m2

Pintat .guix ,plàstica llis,1segelladora+2acabat

Pintat de parament de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis , am b una c apa
segelladora i dues d'acabat

TOTAL Capítol 8

AM2

:

11.395,09 €

Pàg.10

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 9

: FUSTERIA EXTERIOR

Pressupost (Valoracions Capítols)
NUM UD
9.1 m

RESUM
Barana acer galv anitzat ,passamà,munt./100cm,brènd./10cm,h=100-

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

10,400

107,63

1.119,35

1,000

3.374,00

3.374,00

3,000

1.304,67

3.914,01

2,000

1.443,50

2.887,00

2,000

1.297,50

2.595,00

Barana d'acer galv anitzat, amb passamà, trav esser inferior, muntants cada 100 c m
i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter
9.2 u

Porta PVC Tipus 1, 2 ful prac + fix e lat de 220x 278 i fix e sup 63x 488

Porta ex terior PVC blanc,tipus T1 del projecte, perfileria tipus Komerling Eurofutur,
amb v idre aillant 3+3/16/4+4 control solar, tanques de seguretat, practicable de dos
fulles + fix e lateral de mesures 220x 278 i fix es superiors de 63x 488
9.3 u

Finestra PVC Tipus 2, 2 fulls corred de 110x 260 , fix e sup 66x 260

Finestra ex terior PVC blanc,tipus T2 del projec te, perfileria tipus Kom erling
Premiline, amb v idre aillant 3+3/16/4+4 c ontrol s olar, tanques de s eguretat,
corredera de dos fulles de 110x 260 + fix e superior de 66x 260
Inclou desmuntatge i retirada a aboc ador autoritz at del tanc am ent ex is tent,
col.locació sense premarc, sanejament i regularització param ents afec tats obra
amb morter de ciment.
9.4 u

Finestra PVC Tipus 3, 2 fulls corred de 140x 255 , fix e sup 80x 255

Finestra ex terior PVC blanc,tipus T3 del projec te, perfileria tipus Kom erling
Premiline, amb v idre aillant 3+3/16/4+4 c ontrol s olar, tanques de s eguretat,
corredera de dos fulles de 140x 255 + fix e superior de 80x 255
Inclou desmuntatge i retirada a aboc ador autoritz at del tanc am ent ex is tent,
col.locació sense premarc, sanejament i regularització param ents afec tats obra
amb morter de ciment.
9.5 u

Finestra PVC Tipus 4, 2 fulls abatib +1 fix e de 178x 255

Finestra ex terior PVC blanc,tipus T4 del projec te, perfileria tipus Kom erling
Eurofutur, amb v idre aillant 3+3/16/4+4 control solar, tanques de seguretat, abatible
de dos fulles + fix e de 178x 255
Inclou desmuntatge i retirada a aboc ador autoritz at del tanc am ent ex is tent,
col.locació sense premarc, sanejament i regularització param ents afec tats obra
amb morter de ciment.

TOTAL Capítol 9

AM2

:

13.889,36 €

Pàg.11

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 10

: FUSTERIA INTERIOR

Pressupost (Valoracions Capítols)
NUM UD
10.1 u

RESUM
Bast.paredó porta f.,p/llum bast.=80cmx 200cm

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

3,000

27,76

83,28

1,000

31,89

31,89

2,000

51,19

102,38

3,000

39,06

117,18

3,000

74,64

223,92

1,000

480,66

480,66

2,000

229,13

458,26

2,000

170,85

341,70

2,000

200,13

400,26

Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bas tim ent de
80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària
10.2 u

Bast.3/4 porta f. p/llum bast.,180cmx 210cm,col·locat

Bastiment de base 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 180 c m
d'amplària i de 210 cm d'alçària
10.3 u

Folrat bastiment 3/4 porta 2bat.,roure,llum bast.=80cmx 210cm

Folrat de bastiment de base de 3/4, per a porta de fulles batents , am b fus ta de
roure per a env ernissar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 c m
d'alçària
10.4 u

Folrat bast.paredó,porta 2bat.,roure,llum bast.=80cmx 210cm

Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, am b fus ta de
roure per a env ernissar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 c m
d'alçària
10.5 u

Fulla bat.porta int.fusta 35mm,c.llises+int.fusta,60cmx 210cm. Acabat

Fulla batent per a porta interior, de fusta, inclou acabat superficial pintat i lac at, de
35 mm de gruix , de cares llises i estructura interior de fusta, de 60 cm d'amplària i
de 210 cm d'alçària
10.6 u

Doble porta batent ambdós costats; de dues fulles de 80 cm d'amplada de

Doble porta batent ambdós costats; de dues fulles de 80 cm d'amplada de pas i de
210 cm d'alçària,estructura interior de fusta, amb v idre de seguretat 3+3 incorporat.
Inclou Bast.env à porta f. p/llum bast.,170cmx 210cm,col·locat. Acabat s uperfic ial
pintat i lacat.
10.7 u

Estructura per porta corredera

Estructura per a porta corredissa d'una fulla col·locada en paret per rev es tir am b
arrebossat de morter o guix , amb un gruix total, inclòs l'acabat, de 9 cm, compos ta
per una armadura metàl·lica de x apa grecada, preparat per allotjar una fulla de
porta de gruix màx im 4 cm, i una malla metàl·lica.
10.8 u

Fulla p/porta corr. llum pas 80x 210cm, cares llis.faig env ernissat ferratges

Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 c m , de
cares llises, acabat superficial ambfusta de faig env ernissat, ferratges de preu m itjà
i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fix ada a les guies de la
caix a encastada
10.9 u

Porta planx a ac.galv .,1bat.,215x 90cm,reix .v ent.+pany +clau,col.

Porta de planx a d'acer galv anitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x 90
cm, amb reix eta de v entilació, pany i clau, col·locada, inclou bastiment

TOTAL Capítol 10

AM2

:

2.239,53 €

Pàg.12

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 11

: SANEJAMENT

Pressupost (Valoracions Capítols)
NUM UD
11.1 m

RESUM
Xarx a de petita ev acuació, col·locada superficialment, de PVC, sèrie B, de

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

9,250

5,13

47,45

5,180

11,93

61,80

6,500

16,48

107,12

Xarx a de petita ev acuació, col·locada superficialment i fix ada al parament, form ada
per tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix , que c onnec ta
l'aparell amb la baix ant, el col·lector o el caix a s ifònic a; unió enganx ada am b
adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC , m aterial
aux iliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elem ents de
subjecció. Presentació de tubs. Fix ació del material aux iliar per a m untatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, c onnex ionat i c om prov ac ió del s eu c orrec te
funcionament. Realització de prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentac ió gràfic a
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.
11.2 m

Xarx a de petita ev acuació, col·locada superficialment, de PVC, sèrie B, de

Xarx a de petita ev acuació, col·locada superficialment i fix ada al parament, form ada
per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix , que c onnec ta
l'aparell amb la baix ant, el col·lector o el caix a s ifònic a; unió enganx ada am b
adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC , m aterial
aux iliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elem ents de
subjecció. Presentació de tubs. Fix ació del material aux iliar per a m untatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, c onnex ionat i c om prov ac ió del s eu c orrec te
funcionament. Realització de prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentac ió gràfic a
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.
11.3 m

Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 110 mm de diàmetre, unió enganx ada

Col·lector suspès de x arx a horitzontal, format per tub PVC, sèrie B de 110 m m de
diàmetre i 3,2 mm de gruix , unió enganx ada am b adhes iu, am b una pendent
mínima del 1,00%, per a l'ev acuació d'aigües residuals (a baix a i alta temperatura)
i/o pluv ials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhes iu
per a tubs i accessoris de PVC, material aux iliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la s ituac ió dels elem ents de
subjecció. Presentació en sec dels tubs . F ix ac ió del m aterial aux iliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, c onnex ionat i c om prov ac ió del s eu
correcte funcionament. Realització de prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realm ent
ex ecutada segons especificacions de Projecte.

AM2

Pàg.13

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 11

: SANEJAMENT

Pressupost (Valoracions Capítols)
NUM UD

RESUM

COEF.

MED. ACUM.

TOTAL Capítol 11

AM2

PREU

:

IMPORT

216,37 €

Pàg.14

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 12

: SANITARIS

Pressupost (Valoracions Capítols)
NUM UD
12.1 u

RESUM
Lav abo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,col.mural

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

3,000

48,42

145,26

1,000

203,66

203,66

1,000

285,95

285,95

5,000

144,52

722,60

6,000

17,75

106,50

10,000

9,60

96,00

1,000

270,60

270,60

4,000

47,16

188,64

Lav abo de porcellana v itrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc ,
preu alt, col·locat amb suports murals
12.2 u

Lav abo adaptat

Lav abo mural adaptat de porcellana esmaltada,
12.3 u

Inodor adaptat

Inodor adaptat de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, am b s eient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats , de c olor blanc ,
preu alt, col·locat amb fix acions murals i connectat a la x arx a d'ev acuació
12.4 u

Inodor porcel.v ert.,blanc,preu alt,col.

Inodor de porcellana v itrificada, de sortida v ertical, am b s eient i tapa, de c olor
blanc, preu alt, col·locat sobre el pav iment i connectat a la x arx a d'ev acuació
12.5 u

Aix eta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2´´

Aix eta de regulació per a inodor am b c is terna inc orporada, m ural, m untada
superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada
de 1/2´´
12.6 u

Maniguet flex .,malla met.,preu alt,2unions 1/2´´

Maniguet flex ible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètic a, preu alt, am b
dues unions roscades de 1/2´´
12.7 u

Aigüera d'acer inox idable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, de 450x 490

Aigüera d'acer inox idable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, de 450x 490 m m ,
amb v àlv ula de desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb aix eta de pedal freda i
calenta per a aigüera, de canella giratòria inferior, ac abat c rom at, am b c artutx
ceràmic, amb airejador, v àlv ula amb desguàs i sifó. Inclús connex ió a les x arx es
d'aigua freda i calenta i a la x arx a d'ev acuació ex istents, fix ació de l'aparell i c los a
amb silicona.
Inclou: Replanteig i traçat en el param ent s uport de la s ituac ió de l' aparell.
Col·locació, aniv ellació i fix ació dels elements de suport. Aniv ellac ió, aplom at i
col·locació de l'aparell. Connex ió a la x arx a d'ev acuació. Muntatge de l' aix eteria.
Connex ió a les x arx es d' aigua freda i c alenta. M untatge d' ac c es s oris i
complements. Segellat de junts. Comprov ació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons docum entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realm ent c ol·loc ades
segons especificacions de Projecte.
12.8 u

Aix eta senzilla tempor. p/lav ab.,munt.s/taule.,cromat,preu mitjà,1/2"

Aix eta senzilla temporitzada per a lav abo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"

TOTAL Capítol 12

AM2

:

2.019,21 €

Pàg.15

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 13

: FONTANERIA

Pressupost (Valoracions Capítols)
NUM UD
13.1 m

RESUM
Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment,

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

37,640

3,22

121,20

5,060

4,16

21,05

0,930

6,26

5,82

Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fix ada al param ent,
formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), s èrie 5, de 16 m m de diàm etre
ex terior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix , subministrat en rotllos . F ins i tot m aterial
aux iliar per a muntatge i subjec c ió a l' obra, ac c es s oris i pec es es pec ials .
Totalment muntada, connex ionada i prov ada.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fix ació de tub i accessoris. Realitz ac ió de
prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentac ió gràfic a
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.
13.2 m

Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment,

Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fix ada al param ent,
formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), s èrie 5, de 20 m m de diàm etre
ex terior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix , subministrat en rotllos . F ins i tot m aterial
aux iliar per a muntatge i subjec c ió a l' obra, ac c es s oris i pec es es pec ials .
Totalment muntada, connex ionada i prov ada.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fix ació de tub i accessoris. Realitz ac ió de
prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentac ió gràfic a
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.
13.3 m

Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment,

Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fix ada al param ent,
formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), s èrie 5, de 25 m m de diàm etre
ex terior, PN=6 atm i 2,3 mm de gruix , subministrat en rotllos . F ins i tot m aterial
aux iliar per a muntatge i subjec c ió a l' obra, ac c es s oris i pec es es pec ials .
Totalment muntada, connex ionada i prov ada.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fix ació de tub i accessoris. Realitz ac ió de
prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentac ió gràfic a
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.

AM2

Pàg.16

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 13

: FONTANERIA

Pressupost (Valoracions Capítols)
NUM UD
13.4 u

RESUM
Vàlv ula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4".

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

1,000

13,71

13,71

1,000

19,58

19,58

1,000

19,50

19,50

4,000

47,16

188,64

2,000

13,26

26,52

Vàlv ula d'esfera de llautó niquelat per ros c ar de 3/ 4". T otalm ent m untada,
connex ionada i prov ada.
Inclou: Replanteig. Connex ió de la v àlv ula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons docum entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realm ent ex ec utades
segons especificacions de Projecte.
13.5 u

Vàlv ula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1".

Vàlv ula d'esfera de llautó niquelat per ros c ar de 1". T otalm ent m untada,
connex ionada i prov ada.
Inclou: Replanteig. Connex ió de la v àlv ula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons docum entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realm ent ex ec utades
segons especificacions de Projecte.
13.6 u

Vàlv ula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1".

Vàlv ula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1".
Inclou: Replanteig. Col·locació, connex ionat i c om prov ac ió del s eu c orrec te
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons docum entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realm ent ex ec utades
segons especificacions de Projecte.
13.7 u

Aix eta senzilla tempor. p/lav ab.,munt.s/taule.,cromat,preu mitjà,1/2"

Aix eta senzilla temporitzada per a lav abo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"
13.8 u

Aix eta per rentadora o rentav aix elles, de llautó cromat, de 1/2" de diàmetre.

Aix eta per rentadora o rentav aix elles, de llautó cromat, de 1/2" de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connex ionat i c om prov ac ió del s eu c orrec te
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons docum entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realm ent ex ec utades
segons especificacions de Projecte.

TOTAL Capítol 13

AM2

:

416,02 €

Pàg.17

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 14

: ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

Pressupost (Valoracions Capítols)
NUM UD
14.1 u

RESUM
Caix a p/quadre distrib.,de plàstic+porta,quatrex v int-i-dosmòduls,muntada

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

1,000

250,47

250,47

1,000

62,47

62,47

1,000

350,42

350,42

10,000

30,46

304,60

1,000

61,70

61,70

15,000

30,86

462,90

4,000

62,65

250,60

5,000

33,93

169,65

Caix a per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de v int-idos mòduls i muntada superficialment
14.2 u

Caix a p/quadre distrib.,de plàstic+porta,quatrex div uitmòduls,muntada

Caix a per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a quatre fileres de
div uit mòduls i muntada superficialment
14.3 u

Protector per a sobretensions permanents i transitòriesIGA 63Atetrapolar

Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intens itat
nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall s egons U N E-EN
60898 de 6000 A, intensitat màx ima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN
14.4 u

Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C ,
bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 k A de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 m m d' am plària,
muntat en perfil DIN
14.5 u

Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C ,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 k A de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 m m d' am plària,
muntat en perfil DIN
14.6 u

Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C ,
bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 k A de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 m m d' am plària,
muntat en perfil DIN
14.7 u

Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C ,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 k A de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 m m d' am plària,
muntat en perfil DIN
14.8 u

Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corba C,bipolar

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C ,
bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 k A de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 m m d' am plària,
muntat en perfil DIN

AM2

Pàg.18

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 14

: ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

Pressupost (Valoracions Capítols)
NUM UD
14.9 u

RESUM
Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

2,000

68,76

137,52

13,000

36,75

477,75

3,000

169,86

509,58

1,000

145,81

145,81

1,000

91,65

91,65

900,000

0,87

783,00

278,000

0,94

261,32

40,000

2,49

99,60

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C ,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 k A de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 m m d' am plària,
muntat en perfil DIN
14.10 u

Interruptor

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residenc ial, de 40 A d' intens itat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnex ió fix ins tantani, am b
botó de test incorporat i indicador m ec ànic de defec te, c ons truït s egons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 m òduls DIN de 18 m m
d'amplària, muntat en perfil DIN
14.11 u

Interruptor

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nom inal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnex ió fix instantani, am b botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especific ac ions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, m untat en
perfil DIN
14.12 u

Interruptor

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nom inal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnex ió fix instantani, amb botó de tes t
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especific ac ions de
la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN
14.13 u

Interruptor crep.p/comandament autom.,sens.2-200lux ,temp.,I=1-10A,fix at a

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminac ió en func ió
de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux , temporitzador, intensitat dels contac tes
per cos fi= 1 de 10 A, fix at a pressió
14.14 m

Tub flex ible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat

Tub flex ible corrugat de PVC , de 20 m m de diàm etre nom inal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a com pres s ió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
14.15 m

Tub flex ible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,encastat

Tub flex ible corrugat de PVC , de 25 m m de diàm etre nom inal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a com pres s ió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
14.16 m

Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N
i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
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NUM UD

RESUM

14.17 m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

1.447,000

0,78

1.128,66

2.074,000

0,92

1.908,08

50,000

1,22

61,00

80,000

1,52

121,60

130,000

2,25

292,50

20,000

2,07

41,40

30,000

7,08

212,40

0,000

10,30

0,00

77,000

8,59

661,43

18,000

8,38

150,84

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, am b des ignac ió
ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines , am b
baix a emissió fums, col·locat en tub
14.18 m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, am b des ignac ió
ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines , am b
baix a emissió fums, col·locat en tub
14.19 m

Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x 1.5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am b des ignac ió
RV-K, tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub
14.20 m

Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x 2.5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am b des ignac ió
RV-K, tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub
14.21 m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x 4mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am b des ignac ió
RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baix a emissió fums, col·locat en tub
14.22 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am b des ignac ió
RV-K, pentapolar, de secció 5 x 2, 5 m m 2, am b c oberta del c able de PVC ,
col·locat en tub
14.23 m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x 10mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am b des ignac ió
RZ1-K (AS), pentapolar, de sec c ió 5 x 10 m m 2, am b c oberta del c able de
poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en tub
14.24 m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x 16mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am b des ignac ió
RZ1-K (AS), pentapolar, de sec c ió 5 x 16 m m 2, am b c oberta del c able de
poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en tub
14.25 u

Presa de corrent,tipus univ ersal(2P+T),16A/250V,amb tapa protegida,preu

Presa de corrent de tipus univ ersal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A
250 V, amb tapa protegida, preu econòmic, encastada
14.26 u

Presa de corrent(2P+T),16A/250V,amb tapa,preu mitjà,muntada

Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, am b tapa,
preu mitjà, muntada superficialment
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NUM UD

RESUM

14.27 u

Presa de corrent industrialmural,3P+N+T,16A 380-415V,IP-44,col.locada

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

3,000

16,81

50,43

9,000

58,84

529,56

2,000

7,49

14,98

10,000

47,48

474,80

6,000

70,36

422,16

3,000

54,76

164,28

34,000

99,36

3.378,24

18,000

55,54

999,72

6,000

93,86

563,16

Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tens ió
nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada
14.28 u

Interruptor 10A,encastat,obertura de regata,tub corrugat PVC

Interruptor de 10 A, encastat, amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat de
PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07V-R unipolar d'1, 5 m m 2
de secció i caix a de deriv ació quadrada de 90x 90 mm, col·locada encastada
14.29 u

Commutador,tipus modular d'1 mòdul estret,unipolar (1P),10A/250V,amb

Commutador, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 A/ 250 V, am b
tecla, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caix a
14.30 u

Int.detect.mov .,tipus univ .,resistiv es,1000W,230V,10-300s,5-

Interruptor detector de mov iment, de tipus univ ersal, per a càrregues resis tiv es de
fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de tem ps
de desconnex ió, sensibilitat d'activ ació de 5 a 120 lux , amb tapa, preu ec onòm ic ,
encastat
14.31 u

Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds

Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds amb una v ida útil de 50000 h,
de forma circular, 10 W de potència, òptica d'alumini es pec ular am b U GR =22,
eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament c las s e I,
cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat
14.32 u

Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds

Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds amb una v ida útil de 25000 h,
de forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini es pec ular am b U GR =22,
eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament c las s e I,
cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat
14.33 u

Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds

Llum decoratiu encastable tipus dow nlight amb leds amb una v ida útil de 50000 h,
de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini es pec ular am b U GR =22,
eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament clas s e II,
cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat
14.34 u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una v ida útil de 100000 h, no

Llum d'emergència am b làm pada led, am b una v ida útil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament c las s e II, am b un
flux aprox imat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rec tangular am b
difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial
14.35 u

Llumenera decorativ adow nlight alumini i metacril·lat,16 leds,pot.llum 21W IP

Llumenera decorativ a tipus dow nlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds IP55, de
21 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment
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NUM UD

RESUM

14.36 u

Aplic circularD<= 300mm,6 Leds (13 W),cos fosa d'alumini,difusor

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

3,000

101,36

304,08

6,000

41,45

248,70

1,000

276,59

276,59

10,000

6,36

63,60

1,000

35,78

35,78

5,000

2,56

12,80

1,000

500,00

500,00

Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, am b 6 Leds (13 W), am b c os de fos a
d'alumini, difusor de plàstic i marc de fosa d'alum ini, grau de protec c ió IP-65,
encastat
14.37 u

Llumenera industrial,amb reflector

Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de form a
rectangular, amb x assís polièster, muntada superficialment al sostre
14.38 u

Modificació instal·lació bàculs ex teriors

Modificació instal·lació bàculs ex teriors, inclou abertura de rasa, replé i repos ic ió
pacv iment, per tal de deix ar els bàculs de l'ex terior, propers al bar, conectats a la
línia d'enllumenat ex terior del poliesportiu i no al bar.
14.39 m

Conductor Cu nu,1x 35mm2,muntat superficialment

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x 35 mm2, muntat superficialment
14.40 u

Punt connex .terra pont seccionadorplatina de coure,muntat en caix a estanca i

Punt de connex ió a terra amb pont seccionador de platina de c oure, m untat en
caix a estanca i col·locat superficialment
14.41 m

Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N
i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
14.42

Documentació de legalització de la instal·lació, inclou projecte, cert F.O. i
Documentació de legalització de la instal·lació,a partir del projec te elèc tric que
forma part d'aquest projecte ex ecutiu, cert F.O. i inspeccions EIC

TOTAL Capítol 14
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NUM UD
15.1 m

RESUM
Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 400 mm de

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

3,000

37,56

112,68

1,000

39,63

39,63

1,000

3.150,00

3.150,00

8,000

13,66

109,28

10,500

24,18

253,89

8,790

15,40

135,37

2,000

32,53

65,06

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 400 m m de diàm etre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment
15.2 u

Barret de x emeneia jet,planx a d'acer galv anitzatd=400mm,col.fix acions

Barret de x emeneia jet de planx a d'acer galv anitzat, de diàmetre 400 mm, col·loc at
amb fix acions mecàniques
15.3 u

Ex tractor 5000 m3/h F400/2

Ex tractor per campana 5000 m3/h F400/2 amb v ariador de v eloc itat totalm ent
conectat
15.4 m

Conducte helicoïdal circ.,planx a ac.galv .,D=125mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular planx a d'acer galv anitzat, de 125 m m de diàm etre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment,per sortida de fum s de
les estufes de pelets
15.5 m

Safata PVC llisa,50x 100mm,1 compart.,a/coberta,munt.susp/param.horitz.

Safata aïllant de PVC llisa, de 50x 100 mm, amb 1 compartim ent i am b c oberta,
muntada suspesa de paraments horitzontals
15.6 m

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galv anitzat, de 355 mm de

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galv anitz at, de 355 m m de
diàmetre i 0,5 mm de gruix , amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m , per
instal·lacions de v entilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elem ents
de fix ació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fix ació de conductes . C om prov ac ió del s eu
correcte funcionament. Realització de prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfic a
de Projecte, mesurada entre els eix os dels elements o dels punts a c onnec tar,
descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.
15.7 u

Colze 90° per a conducte circular d'acer galv anitzat, de 355 mm de diàmetre.

Colze 90° per a conducte circular d'acer galv anitzat, de 355 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fix ació de les peces especials prefabric ades a la x arx a de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons docum entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realm ent ex ec utades
segons especificacions de Projecte.
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NUM UD
15.8 m

RESUM
Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galv anitzat, de 100 mm de

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

12,000

5,36

64,32

2,000

6,22

12,44

111,030

32,06

3.559,62

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galv anitz at, de 100 m m de
diàmetre i 0,5 mm de gruix , subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de
v entilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fix ació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fix ació de conductes . C om prov ac ió del s eu
correcte funcionament. Realització de prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfic a
de Projecte, mesurada entre els eix os dels elements o dels punts a c onnec tar,
descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.
15.9 m

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galv anitzat, de 125 mm de

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galv anitz at, de 125 m m de
diàmetre i 0,5 mm de gruix , subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de
v entilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fix ació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fix ació de conductes . C om prov ac ió del s eu
correcte funcionament. Realització de prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfic a
de Projecte, mesurada entre els eix os dels elements o dels punts a c onnec tar,
descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.
15.10 m²

Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell

Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat form at per panell rígid
d'alta densitat de llana de v idre segons UNE-EN 14303, rev es tit per les s ev es
dues cares, l'ex terior amb un complex d'alumini v ist + malla de fibra de v idre +
kraft i l'interior amb un v el de v idre, de 25 mm d'espessor, resistència tèrmica 0, 75
m²K/W, conductiv itat tèrm ic a 0, 032 W/ (m K). T am bé c olz es , deriv ac ions ,
embocadures, suports metàl·lics galv anitzats, elements de fix ac ió, s egellat de
trams i unions amb cinta autoadhesiv a d'alumini, accessoris de muntatge i pec es
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fix ació de conductes. Segellat de les unions .
Comprov ació del seu correcte funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfic a
de Projecte, calculada com a producte del perímetre ex terior per la longitud del
tram, mesurada entre els eix os dels elements o dels punts a c onnec tar, s ens e
descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.

AM2
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NUM UD

RESUM

15.11 u

Reix eta d'impulsió, d'alumini ex trudit, pintat en color a escollir de la carta

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

6,000

103,66

621,96

5,000

59,98

299,90

1,000

218,93

218,93

Reix eta d'impulsió, d'alumini ex trudit, pintat en color a es c ollir de la c arta R AL,
amb lamel·les horitzontals regulables indiv idualment, de 425x 225 m m , am b part
posterior de x apa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lam el·les
v erticals regulables indiv idualment i mecanisme de regulació del cabal am b lam es
acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fix ació mitjançant cargols
v istos (amb marc de muntatge de x apa d'acer galv anitzat), muntada en c onduc te
rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fix ació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fix ació de la reix eta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons docum entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realm ent ex ec utades
segons especificacions de Projecte.
15.12 u

Reix eta de retorn, d'alumini ex trudit, pintat en color a escollir de la carta RAL,

Reix eta de retorn, d'alumini ex trudit, pintat en color a escollir de la carta R AL, am b
lamel·les horitzontals regulables indiv idualment, de 425x 225 mm, fix ació mitjanç ant
cargols v istos (amb marc de muntatge de x apa d'acer galv anitz at), m untada en
conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de m untatge i elem ents de
fix ació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fix ació de la reix eta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons docum entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realm ent ex ec utades
segons especificacions de Projecte.
15.13 u

Reix eta d'intempèrie per a instal·lacions de v entilació, marc frontal i lamel·les

Reix eta d'intempèrie per a instal·lacions de v entilació, marc frontal i lam el·les de
x apa perfilada d'acer galv anitzat, de 400x 495 mm, tela metàl·lica d'acer galv anitz at
amb malla de 20x 20 mm, amb marc de muntatge de x apa d' ac er galv anitz at.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fix ació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fix ació del marc en el tanc am ent. F ix ac ió de la
reix eta en el marc. Connex ió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons docum entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realm ent ex ec utades
segons especificacions de Projecte.
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NUM UD

RESUM

15.14 u

Reix eta d'intempèrie per a instal·lacions de v entilació, marc frontal i lamel·les

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

1,000

218,93

218,93

1,000

8.615,14

8.615,14

Reix eta d'intempèrie per a instal·lacions de v entilació, marc frontal i lam el·les de
x apa perfilada d'acer galv anitzat, de 400x 495 mm, tela metàl·lica d'acer galv anitz at
amb malla de 20x 20 mm, amb marc de muntatge de x apa d' ac er galv anitz at.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fix ació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fix ació del marc en el tanc am ent. F ix ac ió de la
reix eta en el marc. Connex ió al conducte.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons docum entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realm ent ex ec utades
segons especificacions de Projecte.
15.15 u

Subministrament i instal·lació en sostre de recuperador de calor aire-aire,

Subministrament i instal·lació en sostre de recuperador de c alor aire-aire, c abal
d'aire nominal 2460 m³/h, dimensions 590x 2150x 1460 mm, pes 290 k g, pres s ió
estàtica d'aire nominal 430 Pa, pressió sonora a 1 m 61 dBA, potènc ia elèc tric a
nominal 1820 W, alimentació trifàsica a 400 V, eficiència de recuperac ió c alorífic a
en condicions hum ides 85, 8%, potènc ia c alorífic a rec uperada 19, 09 k W
(temperatura de l'aire ex terior -7°C amb humitat relativ a del 80% i tem peratura
ambiente 20°C amb humitat relativ a del 55%), eficiència de recuperac ió c alorífic a
en condicions seques 76,6% (temperatura de l' aire ex terior 5°C am b hum itat
relativ a del 80% i temperatura ambiente 25°C), am b bes c anv iador de plaques
d'alumini de flux creuat, v entiladors amb m otor de tipus EC d' alta efic iènc ia,
by pass amb serv omotor per a canv i de mode d'operació de rec uperac ió a freecooling, estructura desmuntable de doble panell amb aïllament de llana m ineral de
25 mm d'espessor, panells ex teriors d'acer prepintat i panells interiors d' ac er
galv anitzat, filtres d'aire classe F7+F8 en l'entrada d'aire ex terior, filtre d'aire c las s e
M5 en el retorn d'aire de l'interior, pressòstats diferencials per als filtres, ac c és als
v entiladors i als filtres d'aire a trav és dels panells d'inspecció, possibilitat d' ac c és
lateral als filtres, control electrònic per a la regulac ió de la v entilac ió i de la
temperatura, per a la superv isió de l'estat dels filtres d'aire, programació setm anal i
gestió de les funcions de desgebrament i antiglaç per a la s ec c ió opc ional am b
bateria d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fix ació. C onnex ionat i c om prov ac ió del s eu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons docum entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realm ent ex ec utades
segons especificacions de Projecte.
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NUM UD

RESUM

15.16 m

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flex ible de coure sense

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

118,810

19,09

2.268,08

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flex ible de coure sens e s oldadura,
formada per un tub per líquid de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllam ent
de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 5/8" de diàmetre i 0,8 m m de gruix am b
aïllament de 10 mm d'espessor, tenint el coure un contingut d'oli residual inferior 4
mg/m i sent l'aïllament de camisa aïllant flex ible d' es c um a elas tom èric a am b
rev estiment superficial de pel·lícula de polietilè, per una temperatura de treball entre 45 i 100°C, subministrada en rotllo, per a connex ió entre les unitats interior i
ex terior.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels ex trems. M untatge i
fix ació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la sev a càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentac ió gràfic a
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.
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NUM UD

RESUM

15.17 u

Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x 1, bomba de calor, gamma

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

4,000

4.139,23

16.556,92

Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x 1, bomba de calor, gam m a Sk y
Air, sèrie Alpha, model ZCAG100B "DAIKIN", potència frigorífic a nom inal 9, 5 k W
(temperatura de bulb sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l' interior
19°C, temperatura de bulb sec en l'ex terior 35°C), potència calorífica nominal 10, 8
kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C , tem peratura de bulb s ec en
l'ex terior 7°C, temperatura de bulb humit en l'ex terior 6°C), diàmetre de c onnex ió
de la canonada de líquid 3/8", diàmetre de connex ió de la canonada de gas 5/ 8",
alimentació monofàsica (230V/50Hz), SEER 7,14 (classe A++), SCOP 4,53 (clas s e
A+), consum d'energia anual estacional en refrigeració 466 kWh, consum d'energia
anual estacional en calefacció 2413 kWh, format per una unitat interior de c as s et
Round Flow (de flux circular) FCAG100B, amb v entilador de 3 v eloc itats , c abal
d'aire en refrigeració a v elocitat alta/mitja/baix a 22,8/17,6/12,4 m³/min, cabal d' aire
en calefacció a v elocitat alta/mitja/baix a 22, 8/ 17, 6/ 12, 4 m ³/ m in, dim ens ions
246x 840x 840 mm, adaptable a altura de fals sostre reduïda, pes 24 k g, pres s ió
sonora en refrigeració a v elocitat alta/mitja/baix a 37/33/29 dBA, pressió s onora en
calefacció a v elocitat alta/mitja/baix a 37/33/29 dBA, potència sonora 54 dBA, am b
panell decoratiu de color blanc BYC Q140E, dim ens ions 50x 950x 950 m m ,
orientació v ertical automàtica (distribució radial uniforme de l'aire en 360°), s eny al
de neteja de filtre, filtre d'aire de succió, i bomba de drenatge, joc de c ontrolador
remot sense fil format per receptor i comandament per infraroigs BR C 7F A532F ,
amb funció engegada/parada, c anv i de m ode de func ionam ent, ajus t de la
temperatura de consigna, selecció de la v elocitat del v entilador, v is ualitz ac ió de
seny al en el receptor, reinicialització de filtre brut en el c om andam ent i c anv i
d'orientació de les lamel·les, i una unitat ex terior RZAG100N V1, c abal d' aire en
refrigeració 67 m³/min, cabal d'aire en calefacció 82 m³/min, gas refrigerant R -32,
compressor sw ing, dimensions 870x 1100x 460 mm, pes 85 kg, pressió sonora en
refrigeració 47 dBA, pressió sonora en calefacció 50 dBA, potència sonora 66 dBA,
longitud màx ima de canonada 85 m, diferència màx im a d' altura entre la unitat
ex terior i la unitat interior 30 m. Inclús elements antiv ibratoris i suports de paret per
a recolzament de la unitat ex terior i elements per a suspensió del s os tre per a la
unitat interior.
Inclou: Replanteig de les unitats . C ol·loc ac ió i fix ac ió de la unitat interior.
Col·locació i fix ació de la unitat ex terior. C onnex ió a les línies frigorífiques .
Connex ió a la x arx a elèctrica. Connex ió a la x arx a de des guàs . Pos ada en
marx a.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons docum entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realm ent ex ec utades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de v aloració econòmica: El preu no inclou la c analitz ac ió ni el c ablejat
elèctric d'alimentació.
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NUM UD

RESUM

15.18 u

Ex tractor per a bany format per v entilador helicoïdal ex traplà, v elocitat 2350

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

6,000

41,40

248,40

Ex tractor per a bany format per v entilador helicoïdal ex traplà, v elocitat 2350 r.p. m . ,
potència màx ima de 9 W, cabal de descàrrega lliure 80 m ³/ h, niv ell de pres s ió
sonora de 33 dBA, de dimensions 121x 94x 121 mm, diàmetre de s ortida 94 m m ,
color blanc, motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüènc ia.
Inclús accessoris i elements de fix ació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fix ació. C onnex ionat i c om prov ac ió del s eu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons docum entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realm ent ex ec utades
segons especificacions de Projecte.

TOTAL Capítol 15

AM2

:

36.550,55 €
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NUM UD
16.1 u

RESUM
Bateria per a 4 ampolles (2 de serv ei i 2 de reserv a, model I-350 "REPSOL",

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

1,000

300,06

300,06

7,680

17,53

134,63

20,900

7,34

153,41

Bateria per a 4 ampolles (2 de serv ei i 2 de reserv a, model I-350 "REPSOL", de 35
kg de capacitat unitària de gasos liquats del petroli (GLP), am b lires , v àlv ules
antiretorn, col·lec tor, inv ers or autom àtic , lim itador de pres s ió i v àlv ula
portamanòmetre. Inclús accessoris de connex ió i elements de fix ació.
Inclou: Replanteig. Muntatge, c onnex ionat i c om prov ac ió del s eu c orrec te
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons docum entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realm ent ex ec utades
segons especificacions de Projecte.
Criteri de v aloració econòmica: El preu no inclou les ampolles de gas liquats del
petroli (GLP).
16.2 m

Canonada amb beina metàl·lica, per a baix ant indiv idual de gas, col·locada

Canonada amb beina metàl·lica, per a baix ant indiv idual de gas , c ol·loc ada
superficialment i fix ada al parament, formada per tub de coure estirat en fred s ens e
soldadura, diàmetre D=10/12 mm i 1 mm d'espessor, acabada amb dos pas s ades
d'esmalt sintètic d'almeny s 40 microns de gruix cadascuna. Inclús material aux iliar
para muntatge i subjecció a l'obra, pasta de reblert, accessoris i pec es es pec ials
col·locats mitjançant soldadura forta per capil·laritat.
Inclou: Replanteig i traçat. Raspat i neteja. Col·locació de la beina. Col·loc ac ió de
tubs. Muntatge, connex ionat i com prov ac ió del s eu c orrec te func ionam ent.
Realització de prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentac ió gràfic a
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.
16.3 m

Subministrament i instal·lació en superfície de canonada per instal·lació

Subministrament i instal·lació en superfície de canonada per instal·lació interior de
gas, formada per tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàm etre D=10/ 12
mm i 1 mm d'espessor. Inclús material aux iliar para muntatge i subjecció a l' obra,
accessoris i peces especials col·locats mitjançant soldadura forta per capil·laritat.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. Col·locació de tubs. M untatge,
connex ionat i comprov ació del seu correcte funcionament. Realitzac ió de prov es
de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentac ió gràfic a
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.
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NUM UD
16.4 u

RESUM
Regulador de pressió, de 4 kg/h de cabal nominal, de 0,2 a 4 bar de pressió

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

2,000

21,83

43,66

5,000

9,62

48,10

1,000

31,17

31,17

1,000

697,66

697,66

1,000

234,21

234,21

Regulador de pressió, de 4 kg/h de cabal nom inal, de 0, 2 a 4 bar de pres s ió
d'entrada i 37 mbar de pressió de sortida.
Inclou: Muntatge, connex ionat i comprov ació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons docum entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realm ent ex ec utades
segons especificacions de Projecte.
16.5 u

Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota i bloqueig, amb rosca cilíndrica

Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota i bloqueig, am b ros c a c ilíndric a GAS
mascle-mascle de 1/2" de diàmetre, PN=5 bar, acabat cromat.
Inclou: Muntatge, connex ionat i comprov ació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons docum entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realm ent ex ec utades
segons especificacions de Projecte.
16.6 u

Indicador òptic d'ús d'ampolles de serv ei o de reserv a, de rosca mètrica

Indicador òptic d'ús d'ampolles de serv ei o de reserv a, de rosca mètric a m as c lemascle de 20 mm de diàmetre i 150 mm de longitud.
Inclou: Muntatge, connex ionat i comprov ació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons docum entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realm ent ex ec utades
segons especificacions de Projecte.
16.7 u

Caseta de x apa d'acer galv anitzat per a emmagatzematge de bateria de 4

Caseta de x apa d'acer galv anitz at per a em m agatz em atge de bateria de 4
ampolles (2 de serv ei i 2 de reserv a), m odel I-350 "R EPSOL", de 35 k g de
capacitat unitària de gasos liquats del petroli (GLP).
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caseta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons docum entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realm ent ex ec utades
segons especificacions de Projecte.
16.8 u

Vàlv ula interrupció,roscada,amb detector de flux

Vàlv ula de seguretat de funcionament per interrupc ió, am b detec tor de flux ,
muntada entre tubs

TOTAL Capítol 16

AM2

:

1.642,90 €

Pàg.31
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Pressupost (Valoracions Capítols)
NUM UD
17.1 u

RESUM
Ex tintor portàtil de pols químic ABC poliv alent antibrasa, amb pressió

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

6,000

46,77

280,62

1,000

86,56

86,56

1,000

1.535,92

1.535,92

6,000

11,28

67,68

Ex tintor portàtil de pols químic ABC poliv alent antibrasa, amb pressió inc orporada,
d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent ex tintor, amb manòmetre i m ànega am b
filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fix ació del suport. Col·locació de l'ex tintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons docum entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realm ent c ol·loc ades
segons especificacions de Projecte.
17.2 u

Ex tintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent

Ex tintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg d' agent ex tintor,
amb mànega i trompa difusora. Inclús suport i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fix ació del suport. Col·locació de l'ex tintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons docum entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realm ent c ol·loc ades
segons especificacions de Projecte.
17.3 PA

Sistema de ex tinción de campana ex tractrora

Sistema de ex ticnión de campana ex tractrora formado por.
-Recipiente cilíndrico fabricado bajo normativ a CE para una presión de trabajo de
11 a 15 bar. Cargado con solución acuos a y es pum ogena a bas e de aditiv o
Boldfoam TX-10, presurizado con Nitrógeno seco. Eficacia 27A 233B.
-Válv ula de accionamiento por palanca, con precinto de seguridad y control.
-Abrazadera reforzada de doble sujeción.
-Latiguillo flex ible para conex ión entre la tubería del circuito principal y la v álv ula
antirretorno.
-Válv ula antirretorno.
-Tubería de inox Ø15mm (press-fitting), 15x 0,6 UNE-EN 10312 14307/ 304L. Rociador Sprinkler, de Globe Europa tipo horizontal con ampolla ac c ionadora c on
disparo a 93ºC. Diámetro de rosca de 21 mm. Estos elementos v an ubic ados en
todo el largo de la campana, protegiendo todos los elem entos de c oc c ión c on
descarga sectorizada.
17.4 u

Placa de seny alització d'equips contra incendis, de poliestirè fotoluminiscent,

Placa de seny alització d'equips contra incendis, de poliestirè fotolum inis c ent, de
420x 420 mm. Inclús elements de fix ació.

AM2

Pàg.32

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 17

: CONTRAINCENDIS

Pressupost (Valoracions Capítols)
NUM UD
17.5 u

RESUM
Placa de seny alització de mitjans d'ev acuació, de PVC fotoluminiscent, amb

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

8,000

14,73

117,84

Placa de seny alització de mitjans d'ev acuac ió, de PVC fotolum inis c ent, am b
categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x 224 m m . Inc lús
elements de fix ació.
Inclou: Replanteig. Fix ació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons docum entac ió
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realm ent ex ec utades
segons especificacions de Projecte.

TOTAL Capítol 17

AM2

:

2.088,62 €

Pàg.33

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 18

: EQUIPAMENT

Pressupost (Valoracions Capítols)
NUM UD
18.1 PA

RESUM
Neteja industrial cuina i dependencies

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

1,000

450,00

450,00

4,000

65,44

261,76

4,000

36,93

147,72

6,000

17,80

106,80

2,000

264,83

529,66

3,200

46,40

148,48

1,000

200,00

200,00

1,000

350,00

350,00

1,000

1.992,00

1.992,00

1,000

97,09

97,09

1,000

250,00

250,00

Neteja industrial de la cuina i les s ev es dependènc ies , inc lou tam bé la del
equipament
18.2 u

Dosif.v ert.,118x 206x 68 mm,capac.1,1kg,acer inox .,col.fix .mecàniques

Dosificador de sabó v ertical, de dimensions 118x 206x 68 mm, capacitat d' 1, 1 k g,
d'acer inox idable amb acabat satinat en superfícies ex posades, antiv andàlic i am b
v isor de niv ell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fix acions mecàniques
18.3 u

Disp.paper rotlle tipus metx a p/eix ugamans,310x D=255,col.fix .mecàniques

Dispensador de paper en rotlle tipus metx a per a eix ugamans, de 310 mm d'alçària
i 255 mm de diàmetre, col·locat amb fix acions mecàniques
18.4 u

Porta-rotlles acer inox idable,68x 131x 150mm,col.fix .mecàniques

Porta-rotlles de paper higiènic d' ac er inox idable am b tapa, de dim ens ions
68x 131x 150 mm, col·locat amb fix acions mecàniques
18.5 u

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 m m de
d, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fix acions mecàniques
18.6 m2

Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix , col·locat adherit sobre tauler de fusta
18.7 PA

Reparació baix armari frigorífic

Reparació baix armari frigorífic, arranjament i col.locacció otor i po
18.8 PA

Reparació potes del mobiliari de la cuina

Reparació i si cal substitució potes dels mobles d'acer inox idable de la cuina
18.9 u

Rentav ix elles industrial trifàssic

Rentav ix elles industrial trifàssic amb pres a d' aigua freda i c alenta totalm ent
instal·lat. inclou preses i maneguets
18.10 u

Contenidor brossa amb potes

Contenidor brossa amb potes
18.11 u

Bomba de condensats per cambra frigorífica

Subministrament i colocació de bomba de condensats per cambra frigorífica, inc lou
tub per connex ió a sanejament

TOTAL Capítol 18

AM2

:

4.533,51 €

Pàg.34

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost

: 445

Capítol 19

: VARIS

Pressupost (Valoracions Capítols)
NUM UD
19.1 PA

RESUM
Partida per imprev istos

COEF.

MED. ACUM.

PREU

IMPORT

1,000

1.500,00

1.500,00

344,000

3,17

1.090,48

1,000

2.182,00

2.182,00

Partida per imprev istos a justificar la sev a ex ecució
19.2 m²

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsev ol

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de quals ev ol treball
de ram de paleta, necessàries per a la correcta ex ecució de les ins tal. lac ions en
planta baix a, Inclús material aux iliar per a la correcta ex ecució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en param ents ,
falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lac ions . C ol·loc ac ió de
passamurs. Col·locació i rebut de caix es per a elements enc as tats . Segellat de
forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projec te: Superfíc ie c ons truïda, m es urada s egons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realm ent ex ec utada s egons
especificacions de Projecte.
19.3 PA

Despeses de seguretat i salut

Partida tancada d'abonament íntegre per les despeses de seguretat i salut.

TOTAL Capítol 19

AM2

:

4.772,48 €

Pàg.35

OBRA: ADEQUACIÓ BAR RESTAURANT DEL

POLIESPORTIU MUNICIPAL

UBICACIÓ: CARRER SANT AGUSTÍ 11

DOCUMENT DE PROJECTE EXECUTIU:
PRESSUPOST
5- RESUM DE PRESSUPOST

Adequació Bar Restaurant del Poliesportiu Municipal
Pressupost : 445
Pressupost (Resum)
NAT.

NUM. RESUM

IMPORT

Capítol

1 : ENDERROCS

1.479,86

Capítol

2 : MOVIMENTS DE TERRES

1.254,73

Capítol

3 : FONAMENTS

1.247,62

Capítol

4 : ESTRUCTURA

5.098,19

Capítol

5 : PARETS DIVISORIES

Capítol

6 : COBERTA

Capítol

7 : PAVIMENTS

Capítol

8 : REVESTIMENTS

11.395,09

Capítol

9 : FUSTERIA EXTERIOR

13.889,36

Capítol

10 : FUSTERIA INTERIOR

2.239,53

Capítol

11 : SANEJAMENT

Capítol

12 : SANITARIS

Capítol

13 : FONTANERIA

Capítol

14 : ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

17.035,83

Capítol

15 : VENTILACIÓ, CLIMATITZACIÓ I EXTRACCIÓ DE FUMS

36.550,55

Capítol

16 : GAS

1.642,90

Capítol

17 : CONTRAINCENDIS

2.088,62

Capítol

18 : EQUIPAMENT

4.533,51

Capítol

19 : VARIS

4.772,48

758,80
1.305,49
3.364,50

216,37
2.019,21
416,02

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL:

111.308,66
Gastos Generales

13,00 %

14.470,13

Beneficio Industrial

6,00 %

6.678,52
132.457,31

Impuesto del Valor Añadido

21,00 %

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA:

27.816,04
160.273,35 €

Ascendeix aquest pressupost a la quantitat de CENT SEIXANTA MIL DOS-CENTS SET AN T A- T R ES EU R OS AMB
TRENTA-CINC CÈNTIMS
Riba-roja d'Ebre, novembre de 2020

Antoni Masalias, arquitecte, en col.laboració amb TECSER

AM2
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OBRA: ADEQUACIÓ BAR RESTAURANT DEL

POLIESPORTIU MUNICIPAL

UBICACIÓ: CARRER SANT AGUSTÍ 11

DOCUMENT DE PROJECTE EXECUTIU:
PLEC DE CONDICIONS

PLEC DE CONDICIONS

Obra: Adequació bar-restaurant del Poliesportiu Municipal
Situació: Carrer Sant Agustí 11 Riba-roja d’Ebre
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1.-CONDICIONS GENERALS.
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6.-FORJATS
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1. CONDICIONS GENERALS.

1.1. GENERALITATS.

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin modificades per les Prescripcions
Tècniques Particulars del Capítol II, en cas d'incloure's l'esmentat document.
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran d'acomplir els materials
emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col.locació a l'obra i les que hauran de manar l'execució de
qualsevol tipus d'instal.lacions i d'obres accessòries i depenents. Per qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest
Plec, es tindrà en compte el que indiqui el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de
1960" (Actualitzat), el "Pliego General de Condiciones de Obras Hidráulicas" del MOPU i tota aquella Normativa
d'Obligat Compliment.

1.2. DOCUMENTS DEL PROJECTE.

El present Projecte consta dels següents documents:
-1o. Document: Memòria i Annexes.
-2o. Document: Plànols.
-3o. Document: Plec de Condicions Facultatives.
-4o. Document: Pressupost.

El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la Memòria.
S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'acompliment obligat, llevat
modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost són:
-Plànols.
-Plec de Condicions.
-Quadre de Preus nº 1.
-Quadre de Preus nº 2.
-Pressupost total.
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria amb tots els seus
Annexes, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.
Els esmentats documents informatius representen, únicament una opinió fonamentada de l'Administració, sense que això
suposi que aquesta es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de considerar-se,
tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis medis.
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del contracte. Per tant, el
Contractista no podrà al.legar cap modificació de les condicions del Contracte, en base a les dades contingudes als
documents informatius (com per exemple, preus de base del personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, prèstecs
o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc), llevat que
aquestes dades apareixin en algun document contractual.
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa,
que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte.
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes al Capítol II del present Plec
de Condicions, prevaleix allò que s'ha prescrit en aquestes darreres. En qualsevol cas, ambdós documents prevaleixen
sobre les Prescripcions Tècniques Generals, contingudes al Capítol I del present Plec.
El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat
en ambdós documents, sempre que, a judici del Director, quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i
aquestes tinguin preu al Contracte.
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1.3. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.

El Contractista designarà el seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 del Plec de Clàusules
Administratives Generals, per a la contractació d'obres de l'Estat.
En relació a "l'Oficina d'Obra" i "Llibre d'Ordres i Assistències", model del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya, hom es
regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 de l'esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals.
Establirà al seu cost una caseta com "Oficina d'Obra", i el "Llibre d'Ordres", quedarà sota la custodia del vigilant de l'obra,
que el facilitarà a qualsevol interessat, en la seva presència, per la seva consulta.
El Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre a la licitació. El personal del
Contractista col.laborarà amb el Director i la Direcció per al normal acompliment de les seves funcions.

1.4. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS.

Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules Administratives Generals.
Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per amagatzematge i utilització d'explosius, carburants, prevenció
d'incendis, etc, i s'ajustarà a allò assenyalat al Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres,
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que,
directament o indirectament, calguin per a l'acompliment del Contracte.

1.5. INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA.

Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i per la Clàusula 12 del Plec
de Clàusules Administratives Generals.
Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant les
persones o les propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la
contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com la del medi ambient per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums,
etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra les servituds afectades, al mateix temps que refer-les a la seva
finalització, conforme estableix la Clàusula 20 de l'esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals, sent a càrrec del
Contractista els treballs necessàris per a tal fi.

1.6. DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA.

A més de les despeses i taxes que es citen a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals, aniran a
càrrec del Contractista, si al Capítol II d'aquest Plec o al Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents
despeses:
-Despeses corresponents a instal.lacions i equips de maquinària.
-Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal.lacions, ferramentes, etc.
-Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament.
-Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal.lacions per al subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris
per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
-Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals.
-Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
-Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de deixalles, neteja general de l'obra i zones confrontades, afectades
per les obres, etc.
-Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte els corresponents a Expropiacions i a Serveis
afectats.
-Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats.
-En obres d'edificació serà obligatòria la col.locació, a càrrec del Contractista, d'una tanca perimetral provisional de
protecció, de característiques a definir per la Direcció Facultativa, que romandrà fins que l'Administració ordeni la seva
retirada.
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1.7. REPLANTEIG DE LES OBRES.

El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials, que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els
quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la
Direcció consideri necessaris per a l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra
necessaris per a aquests treballs, aniran a càrrec del Contractista.

1.8. MATERIALS.

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules Administratives Generals, hauran
d'observar-se les següents prescripcions:
Si les procedències de materials fossin fixades als Documents Contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament
les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del Director de l'Obra. Si fos imprescindible, a judici de
l'Administracio, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules
Administratives Generals.
Si per no acomplir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials, que figuren com a utilitzables sols als
documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense
que per això tingui dret a un nou preu unitari.
El Contractista obtindrà, al seu càrrec, l'autorització per a la utilització de prèstecs, i es farà càrrec a més, pel seu compte,
de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc. que es presentin.
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa
utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa referència a la qualitat com a la quantitat.
En cap cas podran ser arreplegades i utilitzades, a l'obra, matèries que la seva procedència no hagi estat aprovada pel
Director.
Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra, hauran de ser, a judici del Director de les Obres, de qualitat suficient, malgrat
que no s'especifiqui expressament al Plec de Condicions. La qualitat considerada com a suficient, serà la més completa de
les definides a la normativa.

1.9. OBRES PROVISIONALS.

El Contractista executarà o acondicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals pels
desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic general i als accessos dels confrontants, d'acord amb el que es
defineix al Projecte o a les unitats d'obra, rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra, que comporten les
esmentades obres provisionals, acompliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que al capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec a les partides
alçades, que per tal motiu figuin al Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades als preus del Contracte.
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, no
seran d'abonament, sent, per tant, conveniència del Contractista facilitar o accelerar l'execució de les obres.
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessàris per a la circulació
interior de l'obra, per al transport de materials a l'obra, o per als accessos i circulació del personal de l'Administració i
visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions
de circulació.
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del Contractista.

1.10. ABOCADORS.

Llevat d'una manifestació expressa, contrària al Capítol II del present Plec, la localització d'abocadors, així com les
despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista.
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Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta a la justificació del preu unitari, que s'inclou als
Annexes de la Memòria, ni l'omissió a l'esmentada justificació de l'operació de transport als abocadors, seran causa
suficient per a al.legar modificació del preu unitari, que apareix al Quadre de Preus, o al.legar que la unitat d'obra
corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que els documents es fixi que la unitat inclou
aquest transport.
Els diferents tipus de material que calgui eliminar (fonaments, soterrats, etc) no seran motiu de sobre-preu, per considerarse inclosos als preus unitaris del Contracte.
Si als Amidaments i documents informatius del Projecte es suposa que el material obtingut de l'excavació, de l'aplanament,
i dels fonaments o rases ha d'utilitzar-se com a terraplé, replens, etc i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material, per no
acomplir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar-lo als abocadors, sense dret a cap abonament
complementari a la corresponent excavació, ni a cap tipus d'increment del preu del Contracte, per haver d'emprar majors
quantitats de material procedent de préstecs.
El director de les obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel.les, amb la condició que els productes
abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada estesa i compactació dels materials seran a
compte del Contractista, per considerar-se incloses als preus unitaris.

1.11. EXPLOSIUS.

L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i explosius es regirà
per les disposicions vigents a tal efecte, completades amb les instruccions que figurin al Projecte o dicti la Direcció d'Obra.
Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests mitjans, així com el pagament
de les despeses, que els esmentats permisos comportin.
El contractista estarà obligat a l'acompliment estricte de totes les normes existents en matèria d'explosius i execució de
voladures.
La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes, que consideri perillosos, malgrat que
l'autorització dels mètodes utilitzats no exempta el Contractista de la responsabilitat dels danys causats.
El Contractista subministrarà i col.locarà els senyals necessaris per tal d'advertir el públic del seu treball amb explosius. El
seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, la seva perfecta visibilitat.
En tot cas, el Contractista serà el responsable dels danys que derivin de la utilització d'explosius.
Si per qualsevol motiu no és possible emprar explosius, els treballs d'excavació mecànica amb retro-excavadora o martellpicador no seran objecte de sobre-preu, i s'abonaran al preu unic d'excavació.

1.12. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS.

En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula a la Clàusula 20 del Plec de Clàusules Administratives
Generals.
A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades al Plec de Prescripcions, aquelles que apareixen definides
als Plànols del Projecte.
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament dels serveis
afectats de poca importància, si hi són, i que la Direcció consideri convenient realitzar-los per a la millora del
desenvolupament de les obres. Si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides
alçades existents, a tal efecte, al Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus nº 1. Mancant
aquests, es regirà pel que s'estableix a la Clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

1.13. PREUS UNITARIS.

El preu unitari que apareix en lletre al Quadre de Preus nº 1, serà el que s'aplicarà als Amidaments per a obtenir l'import
d'Execució Material de cada unitat d'obra.

4

Complementàriament al que es prescriu a la Clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals, els preus unitaris,
que figuren al Quadre de Preus nº 1, inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual, i
encara que no figuri a la descomposició de preus, els següents conceptes:
Subministrament (inclús drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els
materials emprats a l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars,
ferramentes, instal.lacions, etc; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentment necessàries, per tal
d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes.
La descomposició dels preus unitaris, que figuren al Quadre de Preus nº 2, són d'aplicació exclussiva a les unitats d'obra
incompletes. El Contractista no podrà reclamar cap modificació dels preus en lletra del Quadre de Preus nº 1 per les unitats
totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura al Quadre de Preus nº 2. A l'encapçalament
d'ambdós Quadres figura una advertència a l'efecte.
Fins i tot, a la justificació del preu unitari, que apareix al corresponent Annex de la Memòria, s'utilitzen hipòtesis no
coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de
maquinària; preu i tipus de materials bàsics; procedència o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries
per a completar la unitat d'obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus
auxiliars, etc), els esmentats caps no podran arguir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que
els caps s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continguts a un document fonamentalment
informatiu.
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura als corresponents Articles
del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprén la unitat d'obra.
Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos al preu
unitari corresponent.
Tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabament de la unitat d'obra o complementàries a la unitat
d'obra, malgrat que no figurin als documents contractuals, si es consideren necessàries a judici del Director Facultatiu,
s'hauran d'executar sense ser motiu de sobre-preu del Contracte.

1.14. PARTIDES ALÇADES.

Les partides que figuren com de pagament íntegre a les Prescripcions Tècniques Particulars, als Quadres de Preus o als
Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista un cop realitzats els treballs als quals corresponen.
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb el que estipula la Clàusula 52 del Plec de Clàusules alçades "a
justificar", en concepte de desviament de línies elèctriques, aquestes s'abonaran segons factura de les Companyies
Distribuidores afectades.
1.15. TERMINI DE GARANTIA.

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que al capítol II del
present Plec o al Contracte es modifiqui expressament aquest termini.
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte.
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat.

1.16. CONSERVACIO DE LES OBRES.

Es defineix com a conservació de l'Obra, els treballs de guarderia de les obres, neteja, acabats, entreteniment i reparació, i
tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada
conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix contracte.
A més del que es prescriu al present Article, es regirà pel que es disposa a la Clàusula 22 del Plec de Clàusules
Administratives Generals.
El present Article serà d'aplicació des de l'obra d'endagament de les Obres fins a la recepció definitiva. Totes les despeses
originades en aquest concepte seran a compte del Contractista.
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1.17. EXISTENCIA DE TRAFIC DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES.

L'existència de determinats vials, que calgui mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu de reclamació
econòmica per part del Contractista. Aquest programarà l'execució de les obres, de manera que les inferferències siguin
mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessàris, sense que això sigui motiu d'increment
del preu del Contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei
esmentats, es consideraran incloses als preus del Contracte i, en cap moment, podran ser objecte de reclamació. En cas que
l'exposat anteriorment impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides
per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà, com a l'apartat anterior, inclós als preus unitaris.

1.18. INTERFERENCIES AMB D'ALTRES CONTRACTISTES.

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres, sigui possible executar
treballs de jardineria i Obres complementàries, tals com l'execució de xarxes elèctriques, telefòniques o d'altres treballs.
En aquest cas, el Contractista acomplirà les ordres de la Direcció de les Obres, a fí de delimitar les zones amb determinades
unitats d'obra totalment acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses
motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran
incloses als preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte de reclamació.

1.19. EXISTENCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra en presència de servituds de qualsevol tipus, o de serveis
existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició
de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adeqüats per a l'execució dels treballs, de manera que
eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus.
El Contractista sol.licitarà, a les diferents entitats subministradores o als propietaris de Serveis, els plànols de definició de
la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats, mitjançant treballs d'excavació
manual. Les despeses o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses als preus unitaris i no podran
ser objecte de reclamació.

1.20. DESVIAMENT DE SERVEIS.

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi o mitjançant la visita
als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal.lacions afectades, considerar
millor la manera d'executar els treballs per a no fer-los malbé i assenyalar aquells que, endarrer cas, consideri necessari
modificar.
Si el Director de les Obres es mostra conforme, sol.licitarà de l'Empresa i Organismes corresponents, la modificació
d'aquestes instal.lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els
esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a
pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les factures.
Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col.laboració del Contractista, aquest
haurà de prestar l'ajut necessari.

1.21. MESURES D'ORDRE I SEGURETAT.

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs.
En tot cas, el Constructor serà únicament i exclussivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els
accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o que pugui causar-los a alguna altra persona o Entitat. En
conseqüència, el Constructor assumirà totes les responsabilitats annexes a l'acompliment de la Llei sobre accidents de
treball, de trenta de gener del 1.900, i disposicions posteriors. Serà d'obligació per al Constructor, la contractació de
l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus treballadors, a la "Caja Nacional del Seguro de
Accidentes de Trabajo", reformat per Decret del Ministeri del Treball del dia 18 de juny del 1.942.
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1.22. ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA.
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de Preus nº 1,
s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. Al càlcul de la proposició econòmica, s'haurà de tenir en
compte, que qualsevol material o treball necessari per al correcte acabament de la unitat d'obra o per assegurar el perfecte
funcionament de la unitat construida, en relació a la resta de construcció, es considerarà inclós als preus unitaris del
Contracte, no podent ser objecte de sobrepreu. L'ocasional omissió dels esmentats elements als documents del Projecte no
podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclosos als preus del Contracte.
Els materials i operacions esmentades són els considerats com a necessaris en la normativa d'obligat acompliment,
relacionada en aquest Plec.

1.23. CONTROL D'UNITATS D'OBRA.

Per compte del Contractista i fins a l'ú per cent (1%) de l'import del Pressupost, segons la clàusula 38 del Plec de Clàusules
Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat, abonarà les factures del laboratori, dictaminat per
l'Administració, per a la realització del Control de Qualitat, segons l'esquema aprovat per l'Administració i d'acord amb la
Direcció Facultativa.
El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol.licitud de la Direcció
Facultativa de les obres o dels Serveis Tècnics de l'Administració, d'acord amb el següent esquema de funcionament:
-A criteri de la Direcció Facultativa o dels Serveis Tècnics de l'Administració, es podrà ampliar o reduir el nombre de
controls, que s'abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats.
-Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les obres, a l'Arquitecte
Codirector, als Serveis Tècnics de l'Administració i a l'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius, s'anticiparà la
comunicació telefònicament, a fi de poder prendre les mesures necessàries amb urgència.
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2.

DEMOLICIONS.

2.1. Generalitats.

Comprèn aquest Capítol l'operació de demolició de tots els elements aeris o enterrats que obstaculitzin la construcció de
l'obra o que sigui necessari fer desaparèixer per a finalitzar la seva execució.
El procès de demolició comprèn les següents operacions:
a)-Demolició o excavació dels materials.
b)-Retirada dels materials de la demolició fins a l'abocador.

2.2. Condicions generals d'execució.

2.2.1. Demolició de material de coberta.

S'aixecarà, en general, per zones de vessants opostes, començant pel carener.

2.2.2. Demolició de llistons, cabirons i corretges a coberta.

S'aixecarà, en general, per zones de vessants opostes, començant pel carener.
Quan no existeixi altre arriostrament entre encavallades, que el que proporcionen els cabirons i corretges, no podran aixecarse aquests sense apuntalar prèviament les encavallades.

2.2.3. Demolició d'encavallades a coberta.

Quan es vagi a abatre sencera, es suspendrà prèviament evitant les deformacions i fixant algun cable per damunt del centre
de gravetat, perquè al pujar-la no basculi. Posteriorment s'anularan els anclatges.
Quan hagi de ser desmuntada per peces, s'apuntalarà i trocejarà, en general, començant pels parells.
Els sostres suspessos de les encavallades hauran estat trets prèviament.

2.2.4. Demolició d'envà.

Es demoliran, en general, els envans de cada planta abans d'enderrocar el forjat superior.
Quan el forjat ha cedit, no es treuran els envans sense apuntalar previament aquest.
Els envans de maó, s'enderrocaran de dalt cap a baix.

2.2.5. Demolició de revestiment de sòl i escala.

S'aixecarà, en general, abans de procedir a l'enderrocament de l'element resistent en el que està col.locat, sense demoldre, en
aquesta operació, la capa de compressió dels forjats, ni debilitar les voltes, bigues i biguetes.

2.2.6. Demolició del forjat.

Es demolirà, en general després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del forjat, inclós suports i murs.
Els elements en voladiu s'hauran apuntalat prèviament, així com el forjat en el que s'observi cediment.
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Les càrregues que suporten els estintolaments es transmetran al terreny, a elements estructurals verticals o a forjats inferiors
en bon estat, sense superar la sobrecàrrega admissible per aquest.
Es treuran, en general, els voladius en primer lloc, tallant-los per les cares exteriors de l'element resistent en el que s'apoien.
Els talls del forjat no deixaran elements en voladiu sense apuntalar.
S'observarà, especialment, l'estat del forjat a sota dels aparells sanitaris, al costat dels baixants i en contacte amb xemeneies.
Quan el material de replè sigui solidari amb el forjat, es demoliran, en general, simultàniament.
Quan aquest material de replè formi pendents sobre forjats horitzontals, es començarà la demolició per la cota més baixa.
Amb biguetes:
Es demolirà l'entrevigat, a ambdós costats de la bigueta, sense debilitar. I quan sigui semibigueta es demolirà sense trencar
la zona de compressió.
Prèvia suspensió de la bigueta en els seus dos extrems s'anularan els seus recolzadors. Quan la bigueta sigui continua,
prolongant-se a altres crugies, prèviament s'apuntalarà la zona central del forjat de les contigües i es tallarà la bigueta per les
cares interiors del recolzament continu.
Lloses de formigó armades en una direcció:
Es tallaran en general, en franges paral.leles a l'armadura principal, de pes no superior a l'admés per la grua. Prèvia suspensió,
en els seus extrems, de la franja s'anularan els seus recolzaments.
En recolzaments continus, amb prolongació d'armadures a altres crugies, s'apuntalaran prèviament les zones centrals dels
forjats contigus, tallant els extrems de la franja, a demolir, per les cares interiors del recolzament continu.
Lloses armades en dues direccions:
Es tallaran, en general, per requadres sense incloure les franges que uneixen els àbacs o capitells, començant pel centre i
seguint en espiral. S'hauran apuntalat prèviament els centres dels requadres contigus.
Posteriorment es tallaran les franges de forjats que uneixen els àbacs i finalment aquests.

2.2.7. Demolició de sostre suspès.

Els cels rasos es treuran, en general, prèviament a la demolició del forjat o de l'element resistent al que pertanyen.

2.2.8. Demolició de mur.

Mur de càrrega:
En general, s'hauran demolgut prèviament els elements que es recolzen en ell, com encavallades, voltes, forjats, carreres,
encadenats, cèrcols.

Murs de tancament:
Es demoliran en general, els murs de tancament no resistents, després d'haver demolit el forjat superior o coberta i abans
d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en que es treballa.

En ambdós casos:
Les sobrellindes i arcs en buits, no es treuran fins haver alleugerat la càrrega que sobre ells gravita. En arcs s'equilibraran
prèviament les empentes laterals i s'estintolaran sense tallar els tirants fins a la seva demolició.
Els xapats podran desmuntar-se prèviament de totes les plantes, quan aquesta operació no afecti l'estabilitat del mur.
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A mesura que avanci la demolició del mur, s'aniran aixecant els bastiments, àmpits i impostes.
En murs entramats de fusta es desmuntaran, en general, els jaç de taulons abans de demolir el material de reblum.
A l'interrompre la jornada no es deixaran murs cecs sense arriostrar d'una alçada superior a 7 vegades el seu gruix.

2.2.9. Demolició de volta.

En general, s'apuntalaran i contrarrestaran prèviament les empentes. Es suprimirà el material de reblum i no es tallaran els
tirants fins haver-la demolit totalment. Les de canó es tallaran en franges transversals paral.leles.
Es demolirà la clau en primer lloc i es continuarà cap els recolzaments per les de canó i en espiral per les de racó.

2.2.10. Demolició de suport.

En general, s'hauran demolit prèviament tots els elements, que acometin superiorment a ell, com bigues o forjats amb àbacs.
Es suspendrà o atirantarà el suport i posteriorment es tallarà o desmuntarà inferiorment.
No es permetrà volcar-los sobre forjats.
Quan sigui de formigó armat es permetrà abatre la peça, solament quan s'hagin tallat les armadures longitudinals de la seva
part inferior, menys els d'una cara que faran de xarnera i es tallaran un cop abatut.
Els murs de formigó armat, es demoliran en general com suports, tallant-se en franges verticals d'amplada i alçada no més
grans de 100 i 400 cm. respectivament.

2.2.11. Demolició de carpinteria i manyeria.

Els bastiments es desmuntaran, en general, quan es vagi a demolir l'element estructural en el que estiguin situats.
Quan es retirin carpinteries i manyeries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'actuarà sobre l'estabilitat de l'element
estructural en el que estiguin situades i es dispossaran en els forats que donin al buit, proteccions provisionals.

2.2.12. Demolició de solera de pis.

Es trocejarà la solera, en general, després d'haver demolit els murs i pilars de la planta baixa, menys els elements que hagin
de quedar en peu.

2.3. Condicions de seguretat en el treball.

2.3.1. Inici demolició.
Es dispossarà en obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a l'operari, d'una provisió de palanques, falques,
barres, puntals, pics, taulons, brides, cables amb terminals de fàbrica com ganxos i lones o plàstics, així com cascos, ulleres
antifragments, caretes antiespurnes, botes de sola dura i altres medis que puguin servir per a eventualitats a socòrrer als
operaris que puguin accidentar-se.
En el cas d'haver-hi estructures de fustes o amb abundància de material combustible, es dispossarà, com a mínim, d'un
extintor manual contra incendis.
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors estaran protegides del vent i vigilades.
En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com mitjà de demolició.
Abans d'iniciar la demolició es neutralitzaran les connexions de servei de les instal.lacions, d'acord amb les Companyies
subministradores.
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Es taponarà el clavegueram i es revisaran els locals de l'edifici, comprovant que no existeix emmagatzematge de materials
combustibles o perillosos, ni altres derivacions d'instal.lacions que no procedeixin de les preses de l'edifici, així com si s'han
buidat tots els dipòsits i canonades.
Es deixaran previstes preses d'aigua pel rec per a evitar la formació de pols durant els treballs.

2.3.2. Procés de la demolició.

L'ordre de demolició s'efectuarà, en general, de dalt cap a baix, de tal manera que la demolició es realitzi pràcticament al
mateix nivell, sense que hi hagin persones situades a la mateixa vertical ni en la proximitat dels elements que s'abateixin o
volquin.
Durant la demolició, si aparèixen esquerdes en els edificis mitgers, es col.locaran testimonis, a fi d'observar els possibles
efectes de la demolició i efectuar el seu apuntalament o consolidació, si fos necessari.
Sempre que l'alçada de caiguda de l'operari sigui superior a 3m., s'utilitzarà cinturons de seguretat, anclats a punts fixes o es
dispossaran bastides.
Es dispossaran passarel.les per a la circulació entre biguetes o nervis de forjats als que s'hagi tret l'entrevigat.
No es suprimiran els elements tirantats o d'arriostrament en tant no es suprimeixin o contrarrestin les tensions que incideixin
sobre ells.
En els elements metàl.lics en tensió es tindrà present l'efecte d'oscil.lació al realitzar el tall o al suprimir les tensions.
S'apuntalaran els elements en voladiu abans d'alleugerar els seus contrapesos.
En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produïr talls o lesions com vidres, aparells sanitaris.
El trosseig d'un element es realitzarà per peces de tamany manejable per una sola persona.
El tall o desmuntatge d'un element, no manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspés o apuntalat, evitant
caigudes brusques i vibracions que es transmetin a la resta de l'edifici o als mecanismes de suspensió.
L'abatiment d'un element es realitzarà permetent el gir, però no el desplaçament dels seus punts de recolzament mitjantçant
un mecanisme que treballi per sobre de la línia de recolzament de l'edifici i permeti el descens lent.
La bolcada només podrà realitzar-se per elements desplegables no empotrats, situats a façanes fins una alçada de dues plantes
i tots els de planta baixa. Serà necessari prèviament, tirantar i/o apuntalar l'element, refregar inferiors 1/3 del seu espesor o
anular els anclatjes, aplicant la força per sobre del centre de gravetat de l'element. Es dispossarà en el lloc de caiguda de sòl
consistent i d'una zona de costat no menor a l'alçada de l'element més la meitat de l'alçada des d'on es llença.
Els compressors, martells pneumàtics o similars, s'utilitzaran prèvia autorització de la Direcció Tècnica.
Durant la demolició d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.
Les grues no s'utilitzaran per a realitzar esforços horitzontals o oblicus.
Les càrregues es començaran a elevar lentament amb el fi d'observar si es produeixen anomalíes, i en aquest cas, es
subsanaran desprès d'haver descendit novament la càrrega al seu lloc inicial.
No es descendran les càrregues sota l'únic control de fre.
L'evacuació de runes, es pot realitzar de les següents formes:
Obertures de forats en forjats, coincidents en vertical amb l'amplada d'un entrevigat i longitut de 1 a 1'5 m. distribuits de tal
forma que permetin la ràpida evacuació dels mateixos.
Aquest sistema nomès podrà emprar-se en edificis o restes d'edificis amb un mínim de dues plantes i quan les runes siguin
del tamany manejable per una persona.
Mitjantçant grua quan es dispossi d'un espai per a la seva instal.lació i zona per a descarregar la runa.
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Mitjantçant canals. L'últim tram del canal s'inclinarà de manera que es redueixi la velocitat de sortida del material i de forma
que l'extrem quedi com a màxim a 2 m. per sobre del sòl o de la plataforma del camió que realitzi el transport. El canal no
anirà situat exteriorment en façanes que donin a la via pública, llevat el seu tram inclinat inferior i la seva secció útil no serà
superior a 50x50 cm. La seva embocadura superior estarà protegida contra caigudes accidentals.
Llençant lliurement la runa des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, si es dispossa d'un espai lliure de costats
no menors de 6x6 m.
Per desenrunat mecanitzat. La màquina s'aproparà a la mitgeria com a màxim la distància que senyali la Direcció, sense
sobrepassar en cap cas la distància de 1 m. i treballant en direcció no perpendicular a la mitgeria.
S'evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements i/o les runes.
Es desinfectarà quan pugui transmetre enfermetats contagioses.
En tots els casos l'espai on cau la runa estarà acotat i vigilat.
No s'acumularan runes amb pes superior a 100 Kg/m2., sobre forjats encara que estiguin en bon estat.
No es depositarà runa sobre les bastides.
No s'acumularà runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin de
restar en peu.
Al finalitzar la jornada no han de quedar elements de l'edifici en estat inestable, que el vent, les condicions atmosfèriques o
d'altres causes puguin provocar el seu enderrocament. Es protegiran de la pluja, mitjantçant lones o plàstics, les zones o
elements de l'edifici que puguin ser afectats per aquella.

2.3.3. Final demolició.

Un cop assolida la cota zero, es farà una revisió general de les edificacions mitgeres per a observar les lesions que hagin
sorgit. Les tanques, buneres, pericons, pous i estintolaments quedaran en perfecte estat de servei.

2.4. Obligacions particulars del Contractista.

Té l'obligació de depositar els materials procedents de l'enderroc, que consideri de possible utilització o d'algun valor, en el
lloc que li assigni la Direcció.
Si durant l'enderroc fos necessària la reconstrucció d'aquelles fàbriques, que haguessin estat demolides durant l'execució,
aquestes seran de la mateix qualitat i textura que les primitives. Les reposicions s'abonaran com si es tractés d'obres de nova
construcció.

2.5. Medició i Valoració.

Aquest Capítol es medirà i valorarà d'acord amb l'Estat d'Amidaments.
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3.

REPLANTEIG

3.1. Generalitats.

El replanteig consisteix en el conjunt d'operacions precises, per a traslladar al terreny les dades expressades en la
Documentació Tècnica del Projecte que s'ha de realitzar.
El replanteig es fará totes les vegades que sigui necessari segons les circumstàncies que tinguin lloc en l'anivellació del
terreny. El Contractista està obligat a suministrar tots els elements necessaris per aquesta operació, inclossos claus i
estaques, aportant el personal necessari. I es responsabilitzarà de la no modificació d'aquests elements.
Si és necessari requerirà la presència del Director o de l'Aparellador que el representi.

3.2. Medició i Valoració.

El replanteig no es considera una partida a la seva medició i valoració, està inclossa dintre del valor total de l'obra.
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4.

FONAMENTS.

4.1. Generalitats.

Són tots aquells elements estructurals que transporten les càrregues de l'edificació al terreny sustentant.
Un cop realitzat el moviment de terres, la Direcció comprovarà l'obertura dels fonaments, la seva forma, mesures i ferm. En
cas que cregui correcte el seu estat donarà l'ordre d'execució. Mai no podrà iniciar-se aquesta, si no consta per escrit en el
Llibre d'Ordres aquesta ordre d'execució.

4.2. Acers.

Els acers a utilitzar seran els que compleixi les condicions exigides en la EHE i específicament en el CAPITOL DE
FORMIGO, d'aquest Plec de Condicions. Les característiques de les armadures consten en els Plànols d'estructura.

4.3. Formigó.

Els formigons a utilitzar seran els que compleixin les condicions exigides en la EHE i específicament en el CAPITOL DE
FORMIGO d'aquest Plec de Condicions. Les resistències demandades al formigó es senyalaran a la Memòria del Sistema
Constructiu.

4.4. Sabates contínues.

Són els fonaments lineals que transmeten els esforços repartits uniformement en el terreny.
Les seves dimensions estan fixades en els Plànols degudament acotats, com així mateix està fixada la resistència del formigó.

4.5. Sabates aïllades.

Són els fonaments que transmeten els esforços puntualment al terreny.
Les seves dimensions estan fixades en els Plànols degudament acotats, com així mateix està fixada la resistència del formigó.

4.6. Emmacats.

Es una capa de gruix variable. Està definida en la Memòria del Sistema Constructiu formada per compactació de graves.

4.7. Medició i Valoració.

La medició i valoració del formigó serà per M3, incloent-se el preu del treball de la posta en obra, materials, mà d'obra
utilitzats, maquinària i elements auxiliars necessaris.
L'acer es medirà i valorarà per Kg. de ferro col. locat i possat en obra, inclossos tots els treballs necessaris per fer-ho, com
són les armadures de muntatge.
Els emmacats es mediran per m2 i la seva valoració comprèn els ajuts necessaris pel suministre del material, la seva col.
locació i compactació. Incloent-se també la maquinària necessària.
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5. FABRICA DE MAO. MORTERS.

5.1. Generalitats.
Les següents normes són complementàries de la NORMA MV-201-1972. Decret de 20 d'abril de 1972 (1934/1972) del
Ministeri de la Vivenda. Seran d'obligat cumpliment ambdues, quan s'executi qualsevol tipus de fàbrica de maó o morter,
qualsevol que sigui la classe i destí d'aquests.

5.2. Maons.
El maó serà tota peça destinada a la construcció de murs de forma octaèdrica, fabricat per cocció, amb argila o terra argilosa,
a vegades amb adició d'altres matèries.
Es defineixen quatre tipus de maó segons la Norma, massís, calat, foradat i especial.
Podran ser de qualitat, primera, segona i tercera segons la Norma, no admetent-se mai la tercera qualitat per fàbriques
resistents o vistes.
El fabricant que suministri els maons garantitzarà la resistència a compressió dels mateixos, i no s'admitiran en obra, maons
de resistència inferior a les següents:
Maó massís: 70 Kg/cm2.
Maó calat: 100 Kg/cm2.
Maó foradat: 30 Kg/cm2.
A l'arribar els maons a l'obra es verificarà que les característiques senyalades en l'albarà de la remesa es corresponguin a les
del projecte.
Els maons es descarregaran i s'apilaran en reixalls per evitar el desportillament, esquerdat o trencament de les peces.
Es prohibeix la descàrrega dels maons, per fàbrica resistent, per volcada directa de la caixa del vehicle transportador.

5.3. Morters.
Els morters són la mescla íntima de granulat fi, aglomerant i aigua convenientment escollida i dosificada. Eventualment
podran portar un producte d'adició a fi de millorar les característiques.

5.3.1. Ciments.
Els ciments que s'emprin cumpliran les especificacions del Plec General de Condicions per la recepció de conglomerants
hidràulics.
Els ciments a utilitzar seran el Portland PA-250 i PA-350, encara que aquest últim amb les excepcions següents:
S'utilitzarà el PA-350, nomès pels morters M-160 (Norma MV 201) i no s'utilitzarà mai per maons de resistència inferior a
200 Kg/cm2. Tampoc s'utilitzarà per dosificacions altes que puguin donar fisures de retracció. Si la Direcció no ho ordena
específicament, en aquesta obra no s'utilitzarà el PA-350 pels morters.
Així mateix pels altres ciments existents, la seva utilització haurà de ser preceptiva la conformitat de la Direcció.
Es recomana conservar el ciment en sitges. Els conglomerants envasats es conservaran en locals coberts, secs i ventilats.

5.3.2. Calç.
S'utilitzarà la calç apagada, envasada en sacs o barrils o a granel portant el nom del fabricant i la designació del tipus.
S'emmagamatzerà en lloc sec i resguardat de les corrents d'aire.
Per qualsevol altre tipus de calç, que hagin de ser apagades en obra, per la seva utilització serà preceptiu la conformitat de
la Direcció.
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5.3.3. Sorres.
Les sorres poden ser procedents de riu, mina, platja, de picomat o bé mescles d'aquestes. Cumpliran les condicions adeqüades
per la Norma, en forma, tamany, contingut de fins, gramulometria, contingut de matèria orgànica i altres impureses.
A l'arrivada a l'obra les sorres es descarregaran en zones de sòl sec convenientment preparades per aquest fi, en les quals es
puguin conservar netes d'impureses, com pols, terra, palles, virutes, etc.

5.3.4. Aigua d'amasat.
S'admeten totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. En cas de dubte, s'haurà de fer un assaig, sent rebutjada
aquella aigua que no compleixi les condicions de la Norma.

5.3.5. Aditius.
Qualsevol aditiu precisarà pel seu ús l'autorització expresa de la Direcció, indicant la dosificació i condicions d'ús establertes
per ella mitjantçant els assatjos i comprovacions oportunes.
Els aditius comercials, preparats amb objecte de millorar la plasticitat o la impermeabilitat del morter, accelerar la seva presa
o influir favorablement sobre qualsevol altre característica, precisaran pel seu ús l'aprovació de l'Organisme Competent.

5.3.6. Característiques dels morters.
Les característiques generals dels morters seran:
Resistència adeqüada pels materials que s'utilitzin.
Adherència suficient als materials a unir.
Compacitat i docilitat.
Impermeabilitat a l'aigua.
Inalterabilitat als agents agresius.
La seva dosificació dependrà del seu ús, definint-se en aquest Plec uns tipus, que nomès podran utilitzar-se pels usos que
s'indiquin. Qualsevol modificació haurà de ser ordenada per la Direcció, simplificant-se d'aquesta manera la gran varietat
definida per la Norma.
Tipus de morters:
Morter de guix.
Dosificació: Tres volums de guix per un volum de sorra (1:3).
Camp d'aplicació: Fàbrica de maó que s'especifiqui en Memòria o Estat d'Amidaments rebuda amb morter de guix.
Morter mixte de Ciment Portland.
Dosificació: Un volum de calç per un volum de ciment Portland i sis volums de sorra (1:1:6).
Camp d'aplicació: Fàbrica de totxana de 10 cm., fàbrica de maó (tabic) i ram de paleta en general.
Morters de Ciment Portland.
Morter de C.P. (1:1).
Dosificació: Un volum de C.P. i un volum de sorra.
Camp d'aplicació: Lliscats.
Morter de C.P. (1:3).
Dosificació: Un volum de C.P. i tres volums de sorra.
Camp d'aplicació: Acabats.

Morter de C.P. (1:6).
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Dosificació: Un volum de C.P. i sis volums de sorra.
Camp d'aplicació: Fàbrica de totxana de 15 cm., fàbrica de maó calat i massís de totes les
dimensions.
Fàbriques carregades.
Morter de C.P. (1:8).
Dosificació: Un volum de C.P. i vuit volums de sorra.
Camp d'aplicació: Fàbriques sense carregar.
Morter de C.P. (1:10).
Dosificació: Un volum de C.P. i deu volums de sorra.
Camp d'aplicació: Replens.

La consistència es determina medint l'assentament en el Con de Abrams, serà de 17 cm. en més o menys 2 cm. No es produirà
segregació dels components del morter, de manera que de dos mostres obtingudes de diferents llocs de la massa, passat un
temps, presenten en tots els casos la mateixa proporció de conglomerats, sorra i aigua.
El morter pot ser d'una plasticitat, grasa, sograsa o magra, segons el definit a la Norma, però s'utilitzarà la plasticitat grasa
en qualsevol execució d'aquesta obra, sinò hi ha ordre contrària de la Direcció. Aquesta plasticitat grasa es defineix per ser
un morter de calç i ciment amb sorra de gramulometria pròxima al límit màxim, o bé morter de ciment i sorra, amb un
contingut en la sorra entre el 7% al 15%.
El gruix de les juntes estarà comprés entre un centímetre (1cm.) i un centímetre i mig (1'5 cm.).
El conglomerant en pols es mesclarà en sec amb la sorra afegint-hi després l'aigua. Si s'emprea calç en pasta es versarà
aquesta sobre la sorra o sobre la mescla en sec del conglomerant en pols i la sorra. L'amassat dels morters es realitzarà
preferentment amb amassadora i formigonera, batint el temps precís per aconseguir la seva uniformitat, en tot cas, un mínim
de 3 minuts. Quan l'amassat es realitzi a mà es farà sobre una plataforma impermeable i neta, realitzant-se com a mínim tres
batuts.
El morter s'utilitzarà dins de les dues hores inmediates al seu amassat. Durant aquest temps podrà agregar-se aigua, si és
necessari, per a compensar la pèrdua d'aigua d'amassat. Passat el plaç de dues hores el morter sobrant es rebutjarà, sense
intentar tornar-lo a reutilitzar per qualsevol procediment ni agregar-lo a un morter nou.

5.4. Execució dels murs de fàbrica de maó.

5.4.1. Replanteig.

Es traçarà la planta dels murs a realitzar, amb la deguda cura perquè les seves dimensions estiguin dins de les toleràncies
especificades a la taula de la Norma. Per l'elevació es recomana col.locar a les cantonades mires perfectament rectes,
escantillades a l'alçada de les filades i tenir cordills sobre les seves marques que es van elevant amb l'alçada d'una o varies
filades per assegurar l'horitzontalitat d'aquestes.

5.4.2. Col.locació dels maons.

Els maons s'utilitzaran convenientment humitejats i es col.locaran sempre a refregament; per això s'extendrà i s'igualarà la
tortada de morter del junt horitzontal amb suficient morter perquè junt vertical i junt horitzontal resultin de les dimensions
prefixades al determinar l'operació. Es possarà el maó sobre la tortada de manera que la distància horitzontal al maó contigu
de la mateixa filada, anteriorment col.locat, sigui aproximadament el doble del gruix del junt vertical. S'apretarà verticalment
el maó i es refregarà acostant-li el maó contigu ja col.locat, fins que el morter sobreeixi pel junt vertical i horitzontal. No es
mourà cap maó després d'aquesta operació, i si fos necessari corregir la seva posició, es treurà retirant també el morter.

5.4.3. Junts.

El morter deu omplir els junts totalment. Si després de refregar el maó algun no quedés totalment plé, s'afegirà el morter
necessari i s'apretarà amb la paleta. Els junts verticals i horitzontals tindran a tot el gruix i alçada del mur, un espesor constant
entre 1 cm. i 1'5 cm.
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5.4.4. Encaixos.
Les fàbriques han d'aixecar-se sempre per filades horitzontals en tota l'extensió de l'obra. Quan dos parts d'una fàbrica hagin
de ser aixecades en èpoques diferents, la que s'executi primer es deixarà escalonada o, si no fos possible, es deixarà formant
alternativament entrants i lligades.

5.4.5. Enllaços.
Les fàbriques que s'enllaçin a cantonada, o creuament, s'executaran encaixant-les simultàniament entre elles.
Les fàbriques que es lliurin a pilars metàl.lics o de formigó, tindran previstos els seus enllaços mitjantçant fleixos, amb una
separació màxima de 75 cm., per l'encadenat d'un sistema amb l'altre.
Les unions de les fàbriques de 4 cm. (envans) amb les demés, es farà mitjantçant regates, o caixes. Entre envans serà per
caixes.

5.5. Medició i Valoració.
La fàbrica de maó de gruix de 30 cm. es medirà per m3. i les de menor dimensió (fàbrica de 15 cm., tabic de 10 cm. i envans
5 cm.) per m2, incloent-se el preu del transport, morter, parts proporcionals de formes especials, detalls decoratius, coronació
dels paraments, elements de sujecció, etc. a fi de la cumplimentació de l'expressat en el Projecte. Inclós en el preu la neteja
del parament, i els tractaments especials que en el seu cas es requereixi un cop finalitzat, podent la Direcció ordenar el
rejuntat dels junts quan s'acabi l'obra, entenent-se aquestes operacions incloses en els preus unitaris si s'observen defectes en
les unions. La medició es farà a cinta correguda, pel que queda inclòs els treballs de col.locació de marcs de fusteria de fusta
o metàl.lica, excepte els forats de mes de 4'00 m2.
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6.

FORJATS.

6.1. Generalitats.
Les següents normes estan redactades d'acord amb els Decrets de la Presidència del Govern de 20 de desembre de 1966 i
Resolució del Ministeri d'Indústria de 31 d'octubre de 1966 i amb la “Instrucció del formigó estructural EHE”.
D'acord amb l'article 1o, sols es poden emprar en l'edificació els tipus industrialitzats, amb autorització de l'Organisme
competent, i que acompleixin els requisits determinats pel Decret; o bé els sistemes projectats per l'Arquitecte, autor del
projecte de l'obra, i executat sota la seva direcció.
Segons els articles 14o i 15o, en la construcció s'haurà d'emprar el sistema que es determina en el projecte. El Constructor
pot propossar a l'Arquitecte la substitució del sistema que figuri en el projecte per un altre apropiat, que tingui també
autorització en us. Es potestatiu del Director de l'obra la seva acceptació.
El Constructor sense cap excusa facilitarà a la Direcció documentació i plànols dels elements del forjat amb expressió de les
seves característiques, longitut, resistència, etc. a fi de que pugui ser comprovada la seva utilització. La documentació anirà
signada per persona responsable de la casa suministradora i el tècnic competent de la mateixa.
En les prescripcions que faciliti el fabricant del forjat s'indicarà el gruix de la capa de compressió (que no serà menor a 2
cm.) la resistència d'aquest formigó (no menor a 25 KN/mm2 o 25 MPa), les armadures a tracció, compressió i travament,
així com el seu encofrat i apuntalament.
Abans de l'abocament del formigó de la capa de compressió es regaran abundosament les biguetes i cassetons. Durant el
curat, haurà de mantenir-se humit el forjat, per la qual cosa es regarà, sobre tot a l'estiu a partir de les 6 hores de l'abocament
del formigó, i tant com la Direcció ho consideri convenient.
El Constructor demanarà a la Direcció totes les especificacions pertinents, i no formigonarà el forjat fins que hagi estat
inspeccionat per la Direcció.
Seran d'aplicació totes les limitacions senyalades per les obres de formigó armat, segons el present PLEC.

6.2. Corretja armada o cèrcol.
Aquests es realitzaran segons s'indica en els plànols, però les seves condicions mínimes seran:
Per els forjats que són rebuts sobre murs de fàbrica ceràmica, tindran un canto no inferior al forjat i el seu armat mínim serà
de 4 rodons de diàmetre 8mm. amb un estrebat d'un rodó de diàmetre 6mm. amb una separació no inferior a 30 cm.
Per tot forjat en voladiu, el seu perímetre exterior serà travat per un cèrcol format per 2 rodons de diàmetre 8 mm. amb un
estrebat d'un rodó de diàmetre 6 mm. amb una separació no inferior a 30 cm.

6.3. Medició i Valoració.
La seva medició serà per m2. realment executat, descomptant els forats de superficie més gran d'un m2 (1 m2).
En el preu d'abonament s'inclouran els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat; i la formació d'elements resistents
singulars, tals com reforços, encadenats embeguts en el forjat, formació de forats pel pas de les instal.lacions i les previsions
d'empotrament.
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7.

RAM DE PALETA.

7.1. Generalitats.
En aquest Capítol s'especifiquen totes les partides pròpies del Ram de Paleta a excepció de la Fàbrica de Maó, que li
correspon un Capítol propi, tant sigui aquesta partida destinada a Estructura, divisions interiors, o a qualsevol altre fi. Per
això, per l'execució de qualsevol element que seguidament s'esmenti en que intervingui la Fàbrica de Maó s'estarà a l'anterior.
El morter a emprar serà el morter mixte de Ciment Portland o també el morter de C.P., per qualsevol apartat d'aquest Capítol
de Ram de Paleta. Qualsevol morter que s'utilitzi haurà de complir taxativament el que s'esmenta en el Capítol de Morters.

7.2. Esglaonat.
Es realitzarà amb maó 1/4 rebut amb morter de C.P. La seva medició i valoració serà per metre lineal d'esglaó acabat, llest
per a rebre el revestiment.

7.3. Revestiments.
Els paraments exteriors que siguin revocats es realitzaran amb reglejat i remolinat de morter de C.P. Aquest es realitzarà
sobre regles situades a una distància de 1'50 m.
Els paraments interiors que siguin revestits se'ls hi efectuaran les corresponents regles de morter de ciment. Distaran unes
de les altres un màxim de 1'50 m.
Es podran realitzar els revestiments mitjantçant l'utilització de materials especials destinats a aquest fi. Per això serà obligat
la consulta i aprovació prèvia de la Direcció.
En els paraments protectors de dutxes i zones afectades per l'humitat, l'acabat serà exclusivament de morter de C.P. i en
l'aigua s'emplearà un impermeabilitzant en la proporció d'una part de líquid per set d'aigua.
La seva medició i valoració serà per m2, segons s'indica en l'Estat d'Amidaments, descontant-se o no els forats existents.

7.4. Ajudes de Ram de Paleta.
Són totes aquelles necessàries i enteses per a l'execució d'altres oficis, amb les que es coordinaran a fi de que l'obra no perdi
el seu ritme normal d'execució.
Queda absolutament prohibida la utilització de morter mixta de guix pel rebut de les canonades, havent d'utilitzar-se només
morter de C.P. (1:3), no abonant-se l'unitat així realitzada quan es comprovi la contravenció d'aquest apartat i no es subsani
a l'acte. Es procurarà així mateix causar el menor dany en murs, envans i sóls.
No es taparan les rases fins que no s'hagi efectuat la inspecció reglamentària per part de la Direcció i dels Organismes
competents en el seu cas.
La seva medició i valoració serà per partida alçada o en cas de no especificar-se aquesta, quedarà inclossa en l'execució de
l'ofici al que se li presta l'ajut.

7.5. Xapats i enrajolats.
Es col.locaran, sobre els revestiments de morter de C.P., previ mullat, amb ciment adhesiu, havent de ser acurada la seva
execució, amb simetria perfecta i havent de seguir amb fidelitat els detalls gràfics que oportunament es faciliti en el seu cas.
La seva medició i valoració serà per m2 incloent el material i la seva posta en obra.

7.6. Enrajolats.
Els paviments a emprar seran llosetes hidràuliques, peces ceràmiques, peces de terratzo o pedres naturals. Abans de la seva
utilització es mullaran convenientment un temps prudencial i, prèvia neteja del sòl per a impedir que puguin aixecar-se, es
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col. locaran perfectament. Totes elles respondran a partides ben entonades, substituïnt les que no ho siguin o es trenquin
abans de la recepció provisional.
Es crida l'atenció doncs, que correspon al mateix ofici, la perfecció del replanteig d'envans. Els paviments, grades d'escala i
junts de terratzo no evidenciaran les falses escaires en el moment de col.locar els enrajolats, pel que serà precis enderrocar i
reedificar aquella part dels envans que no estigui a escaire perfecte.
Els enrajolats de paviment de formigó seran de formigó en massa de C.P. de 175 Kg/cm2 d'un espesor de 10 cm., amb un
lliscat de C.P. coronat, i en el cas de tenir una superficie més gran de 50 m2., es realitzaran junts de dilatació, amb materials
elàstics i de la manera que indiqui la Direcció.
La seva medició i valoració serà per m2., realitzat amb totes les especificacions esmentades, inclòs el pulit, desbastat,
abrillantat, rejuntat, neteja i la part proporcional de sòcol.

7.7. Marbristeria i aplacats de pedra natural.
Aquest apartat comprèn totes les obres que hagin de ser realitzades en marbre o pedra tallada en plaques.
El Constructor presentarà mostres del material que es compromet realitzar d'acord amb l'especificat, per la seva acceptació
i com a testimoni de la qualitat escollida.
No s'admetran en les peces defectes com, esquerdes, barraques, peces trencades i encolades, etc.
Com materials d'enllaç o agafament s'emplearan estucs o morter d'escaiola, quan es tracti de locals interiors secs; i morter
de ciment Portland en exteriors i llocs humits.
Tots els elements es subjectaran amb grapes de filferro d'acer inoxidable o llautó en nombre mínim de dues per peça.
El gruix dels aplacats s'establirà en la Memòria o Estat d'Amidaments. En el seu defecte tindrà com a mínim 20 mm. en les
plaques, en les quals els seus cantells no siguin vistos, i 30 mm. en aquelles que constitueixin remat o final. Les cares vistes
seran perfectament planes i pulides. Els seus cantells seran a escaire amb un petit bisell i s'acabaran d'acord amb la situació
de la peça.
A les arestes formades per dos paraments d'aplacat, aquestes s'ensamblaran formant una petita entalladura de cantons iguals
i de 15 mm. de profunditat.
La seva medició i valoració serà per m2 executats incloent en el preu tots els elements i operacions de l'execució, inclòs el
transport, muntatge, i ajuts de ram de paleta, d'acord amb el Projecte i les indicacions de la Direcció.

7.8. Cobertes.
Són els elements constructius que coronen l'edifici, protegint-lo de les precipitacions i d'altres elements atmosfèrics. Seran
aquestes planes o bé inclinades.
Les cobertes planes tindran revestiments continuus impermeables.
A les cobertes planes, inicialment, es procedirà a col.locar sobre el forjat una membrana de barrera de vapor. Seguidament
es donaran les pendents senyalades en els plànols, en inclinació i direcció amb morter cel.lular reglejat, amb un gruix de 10
cm. mínim, capa de morter de C.P. remolinat de 2 cm. Es realitzarà una rasa al llarg de tots els murs perimetrals a 25 cm. de
l'arrancada dels mateixos. La regata serà de 5x5 cm. Es donarà a aquesta arrancada de murs una forma arrodonida. Es
dispossarà seguidament la membrana impermeabilitzant segons es dispossa en el seu capítol corresponent i posteriorment
es realitzarà una doble capa d'enrajolat. La primera capa serà de rajola comú, rebuda directament sobre aquesta membrana
a base de morter asfàltic.
La segona capa serà de peces de ceràmiques especials, trencant junts amb l'anterior, que serà rebuda amb morter mixte de
C.P. i calç. Amb aquestes mateixes peces es farà l'entornpeu rebut amb morter asfàltic.
Es dispossaran els junts marcats en plànol o ordenats per la Direcció, segellant-se amb junt elàstic de silicona i porexpà. Les
peces de la segona capa no s'entregaran a topall als murs perimetrals.
La coberta inclinada es solucionarà segons s'indica en els Plànols i Memòria del Sistema Constructiu. Es cuidaran les
entregues als shunts o xemeneies, amb làmina impermeabilitzant.
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La medició i valoració d'ambdos tipus de coberta serà per m2. en projecció horitzontal, inclossos la totalitat dels materials,
excepte els d'aïllament i impermeabilització propis del capítol corresponent, així com tots els treballs, elements per a la
formació de junts, nivells, etc. fins a la seva complerta finalització.

7.9. Altres partides.
Qualsevol altra partida que s'esmenti en la Memòria del Sistema Constructiu o en l'Estat d'Amidaments que pertanyi a aquest
ofici, es realitzarà d'acord amb les directrius detallades en aquest Capítol. La seva medició i valoració s'indica en l'Estat
d'Amidaments.

7.10. Medició i Valoració.
En aquestes Unitats d'Obra, per cada una es donen les indicacions pertinents a efecte d'aquest apartat.
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8.

IMPERMEABILITZANTS I AILLAMENTS.
8.1. Condicions d’Impermeabilització.
8.1.1. Generalitats.

S'entèn en aquest Capítol per impermeabilitzants el conjunt de membranes impermeabilitzants. Els aditius de morter i
formigons són propis d'altres capítols.
Aquests materials compliran les especificacions de la MV-301-1970 tenint també de complir el següent:

8.1.2. Controls previs.
Abans de començar els treballs d'execució de la impermeabilització es comprovarà que el suport està realitzat d'acord amb
el projecte i compleix l'especificat en aquesta Norma. Els treballs de càrrega i descàrrega, transport i elevació es realitzaran
sense que els materials sofreixin deteriors. Cuidant-se especialment de que l'emmagatzematge es realitzi en llocs aïllats de
l'humitat, no exposats a l'acció directa dels ratjos solars i que la seva temperatura no superi els 35 graus C. i en el cas
d'emulsions no sigui inferior a 3 graus C.

8.1.3. Treballs auxiliars previs.
Abans de la col. locació de la membrana hauran d'haver-se fet els següents treballs:
-Regates per a acometre l'impermeabilització, o col. locació de fixacions perimetrals.
-Els angles que existeixin a la coberta donar-los forma xamfranada o arrodonida.

8.1.4. Condicions meteorològiques.
No han d'executar-se treballs d'impermeabilització a temperatures inferiors a 5 graus C. En temps plujós hauran de
suspendres els treballs d'impermeabilització no reanudant-se fins que la coberta estigui seca superficialment i en cas de
rosada o gebre haurà d'esperar-se l'assecat superficial de la coberta abans de realitzar treballs d'impermeabilització.

8.1.5. Aplicació.
La col. locació s'iniciarà per la part més baixa del parament. Les unions entre els components d'una capa es realitzaran per
mitjà de cavalcaments normals al pendent de la coberta amb una amplada mínima de 7 cm. Les unions colaterals també es
cavalcaran 7 cm.
Les diferents capes que composen la membrana s'aplicaran a trencajunts.
Quan s'utilitzin solucions soldades es cuidarà de no sobrepassar les temperatures admissibles i previament es netejarà el
material antiadherent, per evitar que dificulti la perfecta unió dels elements soldats.

8.1.6. Document d'Idoneïtat Tècnica.
Haurà d'aportar-se el Document d'Idoneïtat Tècnica i la seva execució es realitzarà d'acord amb l'especificat en ell.

8.1.7. Protecció de la membrana.
La membrana impermeabilitzant haurà de recobrir-se amb una protecció, excepte aquelles en que la seva terminació sigui
autoprotegida. Es obligació de l'aplicador de la protecció evitar que es malmeti la membrana a l'executar-se aquella. Per
això, quan siguin previsibles labors posteriors, que per les seves característiques puguin deteriorar la membrana, abans de
procedir a la protecció final, s'executaran els treballs previs auxiliars que permetin la col.locació de la capa protectora sense
perill per la membrana impermeabilitzant.

8.1.8. Medició i Valoració.
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La medició es farà per m2 de superficie protegida, incloent-se en el preu la part proporcional de col.locació, coronament,
peces especials, a fi d'aconseguir la perfecta execució de l'element, totalment acabat.
8.2. Condicions materials d’aïllament.
8.2.1. Generalitats.
Els aïllaments seran continus i complerts, en totes les superficies que s'indiquen en la Memòria del Sistema Constructiu, on
es defineix la qualitat. S'evitarà el crear ponts tèrmics.

8.2.2. Medició i Valoració.
La medició es farà per m2 executats de superficie aïllada inclossa la part proporcional de col. locació i tot el necessari pel
seu perfecte acabat. L'aïllament de conduccions es medirà per metre lineal de conducte protegit, tot inclós.
8.3. Condicions materials d’impermeabilització.
8.3.1. Suport resistent o base.
El suport resistent o suport base, deu ser estable, homogeni, pla, net i sec. Amb les pendents definides en projecte.

8.3.2. Formació de pendents.
Les pendents estaràn compreses entre el 0 i el 5% per a les cobertes planes i a partir del 5% per a les cobertes inclinades.
Les trobades amb elements verticals, tals com xemeneies de ventilació, torrasses, etc. deuen estar acabats amb una escòcia
o xamfrà que formi un angle de 135º.
Aquests elements verticals deuen tenir el mateix grau d’acabat que el faldó, per a permetre un acabat correcte de la
impermeabilització.
Abans de col.locar la impermeabilització del faldó, deuen d’instalar-se les cassoletes de desguàs i preparar-se les juntes de
dilatació amb les seves respectives bandes d’adherència i reforços corresponents.

8.3.3. Membrana impermeabilitzant.
8.3.3.1. Part general.
-Sistema no adherit o flotant.
En cada faldó les làmines deuen preferentment solapar-se en el sentit de la pendent. No es permetràn trobades de quatre
làmines. El cavalcament mínim serà de 8 cm. Quan la impermeabilització sigui bicapa, les làmines deuen colocar-se
desplaçant els cavalcaments de la segona capa amb respecte als de la primera, la meitat de l’ample del rotllo, i aquestes
làmines aniràn soldades a foc entre sí.
En aquest sistema, la membrana va sempre adherida en els punts singulars (perímetres, desguassos, juntes de dilatació, etc.)
prèvia imprimació dels mateixos.
-Sistema adherit.
Les condicions són les mateixes que en el sistema no adherit o flotant, amb l’única diferència que la membrana va adherida
en tota la seva superfície al suport base.

8.3.3.2. Detalls.
-Desguàs.
Per a assegurar l’estanquitat es disposarà dels reforços indicats en els sistemes. El desguàs deu estar col.locat per sota del
nivell inferior del faldó de la coberta. És recomanable situar els desguassos de manera que quedin separats com a mínim 1
m. de les trobades entre paraments i 0’5 m. dels mateixos a fí de facilitar l’entrega de la impermeabilització al desguàs.
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En les canalitzacions dels desguassos es tractaràn aquests com si fossin aiguafons. En les unions amb els baixants, les dos
primeres capes de la membrana impermeabilitzant penetraràn en l’orifici del desguàs abans de fixar definitivament la
cassoleta, embut o solució constructiva escollida, escometent el reste de la membrana a aquesta peça una vegada rebuda.
-Acord a mur.
La impermeabilització pujarà en el parament vertical una distància no inferior a 15 cm. per damunt del nivell d’acabat.
Abans de procedir a col.locar la impermeabilització general, es col.locarà en la trobada entre el faldó i el parament vertical
una banda de reforç 30 cm. com a mínim del mateix tipus de làmina. Finalment es col. locarà una banda d’acabament que
en el cas de que vagi a quedar vista, serà amb acabat mineral del tipus LBM-40/G FV.
Els acords d'executaran introduïnt la membrana en una regata o fixació feta previament i de forma que quedi totalment
adheria i rebuda.
-Junta estructural.
La impermeabilització i tots els elements de la coberta deuen respectar les juntes de dilatació de l’edifici o del suport resistent
de la mateixa. Les juntes de dilatació deuen situar-se en els aiguafons. La impermeabilització de les juntes es realitzarà com
es descriu en els sistemes. Tota junta deurà de reomplir-se amb un material compatible amb la membrana.
-Tractament d’elements singulars. Careners i aiguafons.
En aquestes zones deu reforçar-se la membrana, augmentant la composició d’aquesta, amb el número de capes necessàries
per a aconseguir un pes mínim addicional d’1/3 de l’assignat en la membrana tipus i estudiant-se els cavalcaments de forma
que facilitin l’evacuació de l’aigua.
-Angles i arestes.
En aquestes zones deu reforzar-se la membrana augmentant la seva composició amb el número de capes necessàries per
aconseguir un pes mínim d’1/3 de l’assignat en la membrana tipus.

8.3.4. Capa separadora.
Les capes separadores s’instal. laràn flotants sobre el suport base, sobre la membrana o sobre l’aïllament, segons sistemes,
solapant-les entre sí en un ample de 10 cm.

8.3.5. Capa drenant.
Les capes drenants s’instalaràn flotants sobre la impermeabilització o sobre l’aïllament, segons sistemes, cordant-les entre
sí, cobrint-les amb el geotextil sobrant dels cavalcaments.

8.3.6. Aïllament tèrmic.

8.3.6.1. En plaques.
Les plaques d’aïllament es col. locaràn a trencajunts. No deuen estar en contacte amb materials que tinguin brees o disolvents
i en el cas d’adhesius es comprovarà la seva compatibilitat. En els canvis de pendents, careners i aiguafons, es deuen tallar
les plaques a bisell, per al seu perfecte encast. En coberta invertida, l’aïllament tèrmic serà de poliestirè extrusionat de
densitat 32-35 Kg/m3.
8.3.6.2. En masa (Formigó cel.lular).
Començar per la part alta dels davanters i fins el nivell superior de les mateixes i anar en disminució fins als desguassos (en
cap punt, el gruix del formigó cel.lular deu ser inferior a 5 cm. ja que la seva baixa resistència a la compressió impediría que
es pogués trepitjar sobre ell). No aplicar a temperatures inferiors a 5º, ni quan es preveguin plujes, la temperatura impediria
el normal adormiment del mateix i les plujes ho rentarien, variant la seva relació aigua/ciment. No cubrir el formigó cel.lular
amb capes de regularització de morter de ciment abans dels 3 o 4 dies d’iniciar-se el seu adormiment, ja que és precís que
l’aigua continguda en ell s’evapori.
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8.3.7. Acabat.
En el cas d’acabat ceràmic, l’enrajolat s’aplicará sobre una capa de morter de ciment de dossificació 1:5. Es recomana una
pendent mínima de l’1% en zones de baix règim de plujes i d’un 2% en el reste.
La distància entre juntes de treball, no superaràn els 5 metres i es respectaràn les juntes estructurals. En el cas d’acabat grava
de còdol, aquest només pot usarse en cobertes on la seva pendent sigui menor del 5%. En coberta invertida el gruix de grava
i el seu diàmetre està en funció de l’alçada de l’edifici, de l’alçada del peto i del gruix de l’aïllament.
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9.

RAM DE GUIXAIRE.

9.1. Generalitats.
La guixera comprèn el lliscat o estucat dels paraments interiors verticals i horitzontals, les escaioles, els revestiments de
sostres mitjantçant la col. locació de plaques penjades d'ells.
Els lliscats de guix en paraments es farà a la bona vista. Amb les arestes i angles perfectament rectes a nivell o a plom, segons
correspongui.
La unió dels diferents paraments es farà a cantell viu sense escòcies ni arrodoniments.
El lliscat dels paraments verticals es cuidarà de no portar-lo fins la part inferior a fi de que els sòcols de material ceràmic
puguin ser presos directament sobre el parament d'obra.

9.2. Medició i Valoració.
Es mediran per m2 de superficie executada, incloent-se la formació d'arestes i angles tant verticals i horitzontals, sempre que
no s'indiqui el contrari en l'Estat d'Amidaments.
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10. PINTURA.

10.1. Generalitats.
Les parets i sostres interiors es pintaran segons s'indica en la Memòria del Sistema Constructiu i dels colors que s'indiquen
per la Direcció.
La fusteria en portes i finestres per la seva cara interior es pintaran amb esmalt sintètic compresa una capa d'imprimació amb
repàs de faltes, segona mà de pintura a l'oli o coverina i última capa d'esmalt sintètic semi-mate.
La fusteria en exteriors es pintarà amb capa d'imprimació amb repàs de faltes, segona i tercera capa de pintura a l'oli, l'última
amb adició de part de pintura sintètica.
La pintura sobre elements de ferro comprendrà una primera capa de mini de plom i altres dues de pintura a l'oli.
La fusta a l'exterior en color natural es realitzarà amb una capa d'oli de llinosa i altres dues o més de vernis sintètic fins cobrir
bé el poro.
Els elements que hagin de tenir un tractament especial es realitzaran com s'indiqui.

10.2. Medició i Valoració.
La medició d'aquestes partides serà per metres quadrats, excepte les conduccions que serà per metre lineal, diferenciant-se
el tipus de suport i el tipus de pintura.
El preu inclou el cost de preparació, neteja, imprimació de paraments, amb productes adeqüats a cada tipus de material, i els
repasos. Així mateix s'inclourà la bastimenta amb els elements necessaris per executar el treball.
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11. RAM DE VIDRIER.

11.1. Generalitats.
Els treballs definits en aquest Capítol comporta els materials de vidre i la seva col. locació en obra excepte els pavés (Fàbrica
de vidre).
La classe de vidre a utilitzar serà de seguretat compossats per dos llunes unides intimament per interposició d'una làmina de
matèria plàstica (butiral de polivili).
L'adherència butiral-vidre s'obtindrà per tractament tèrmic i de pressió.
En cas de rotura, els troços de vidre queden adherits al butiral, permaneixen el conjunt dins del marc, proporcionen seguretat
a les persones i impedeixin l'entrada a través seu.
Hi hauran dos classes d'envidrement:
-A1, de seguretat simple (tipus d'impacte per sac de lastre 25Kg.) tipus Stadip 0106, d'un gruix total de 6 mm.
-A2, de seguretat forta (tipus d'impacte 45Kg.) tipus Stadip 0110, d'un gruix total de 12 mm.

Els vidres es col. locaran i subjectaran per llistonets, junts de cautxu, neopré, silicona o masilla, de tal manera que poden
estar sotmesos als esforços de contracció o dilatació del propi vidre ó a l'element que els enmarca. S'hauran d'evitar els
contactes de vidre-vidre ó vidre-metall.

11.2. Medició i Valoració.
Els diferents tipus de vidre definits a la Memòria del Sistema Constructiu, es mediran per m2, incloent-hi en el preu tots els
treballs, peces i materials per a la seva col. locació.
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12. FUSTERIA DE FUSTA I ACER.

12.1. Fusteria de fusta.
Com a norma general, tota la fusta a emplear estarà lliure de malalties, arna, esquerdes, etc.
A part de les proves a que es sotmetrà l'esmentada fusta, el Contractista exigirà les garanties oportunes als suministradors o,
en cas contrari, assumirà ell la íntegra responsabilitat.
L'acoblament de portes i finestres, s'ajustarà a la memòria de fusteria en tots els detalls. Per si fos prudent establir alguna
modificació, ajust de ferreteria, rebaixos, etc, és obligatori que es faci una mostra complerta de cada tipus singular.
Els capçals de cèrcols de portes i finestres portaran al menys, banyots de 7 cm. i per garantitzar el rebut dels mateixos, es
travaran escarpies tirafonsades o cargols barraquers.
Estarà obligat el Contractista a protegir els cantells dels elements col. locats en obra, de forma que s'executin, tant en els
treballs propis de fusteria, com a la resta dels rams, no pateixin cap deterior.
La fusteria es realitzarà en fusta de Flandes de bona qualitat, sempre que no s'indiqui el contrari.
En les seves dimensions, seccions, soldadures, i ferramenta, s'ajustaran a l'indicat en els plànols de detall del projecte i en el
seu defecte, com a mínim, s'utilitzaran les següents seccions (medició en milímetres):
Marcs finestres amb tapaboques ...................................9'0x7'0
Marcs finestres amb tapaboques persiana enrotllable 12'0x7'0
Marcs porta paret de 15 cm. ........................................15'0x7'0
Marcs porta envà .......................................................... 6'0x7'0
Marcs porta doga ......................................................... 7'0x7'0
Armadura finestres ....................................................... 8'5x4'5
Armadura balconeres ................................................... 9'0x5'5
Armadura portes exteriors ..........................................10'0x5'5
Plafó contraplacat en portes exteriors ........................... 12'0
Tapa junts ................................................................... 4'0x1'0
Tapa junts sobre rajola ................................................ 4'0x2'5

12.2. Medició i Valoració.
Qualsevol element de fusteria es medirà per unitats, i el seu preu inclourà l'ajut a fusteria per ésser col.locat en obra, així
com també tapajunts, ferramenta, escarpes i tots aquells elements necessàris per a la seva perfecta posta en funcionament.

12.3. Fusteria metàl.lica.
S'utilitzaran perfils d'acer. No presentaran balcaments, fisures ni deformacions i els seus eixos seran rectilinis.
El dimensionat dels perfils s'efectuarà d'acord amb la NTE-FCA, per la determinació dels seus moments d'inèrcia i móduls
resistents mínims.
Els ribets seran d'acer de 1 mm. d'espesor mínim. Es col.locaran a pressió en el propi perfil i en tota la seva longitud.
Per a la fixació de les gafes i tapadores, s'actuarà d'acord amb les disposicions de la NTE-FCA.
Tots els accessoris seran de material inoxidable. Els panys, persianes i altra ferramenta es consideraran inclosos en l'unitat.

12.4. Medició i Valoració.
La medició s'efectuarà per unitat de fusteria executada i col.locada, incloent-hi tots els treballs necessaris per deixar la partida
totalment acabada.
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13. FUSTERIA DE PVC.
13.1. Compatibilitat.
No es posarà en contacte directe el PVC amb materials bituminosos.

13.2. Característiques tècnicques.
Finestra o porta de PVC, fulles corredisses practicables amb obertura cap a l'interior, dimensions diverses, composta de
marc, fulla i filets, acabat estàndard en les dues cares, color blanc, perfils de 70 mm d'amplada, soldats a biaix, que incorporen
05:00 càmeres interiors, tant en la secció de la fulla com en la de el marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb
pendent de l'5% per facilitar el desguàs; amb reforços interiors, juntes d'estanquitat d'EPDM maneta i ferraments;
transmitància tèrmica de el marc: Uh, m = 1,3 W / (m²K); gruix màxim de l'envidrament: 40 mm; composta per marc, fulles,
ferraments de penjar i obertura, elements d'estanqueitat i accessoris homologats, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a la estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a
la resistència a la càrrega de vent classe C5, segons UNE-EN 12210, r. Fins i tot patilles d'ancoratge per a la fixació de la
fusteria, silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
13.3. Normativa d’aplicació.
Muntatge:
- CTE. DB-HS Salubritat.
- CTE. DB-HE Estalvi d'energia.
- NTE-FCP. Façanes: Fusteria de plàstic.

13.4. Criteri de medició en projecte
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
13.5. Condicions prèvies que s’han de cumplir abans de l’execució de les unitats d’obra.
DEL SUPORT.
Es comprovarà que la fàbrica que rebrà la fusteria està acabada, a falta de revestiments.
AMBIENTALS.
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat de vent sigui superior a 50 km / h.
13.6. Procés d’execució.
FASES D'EXECUCIÓ.
Col·locació de la fusteria. Segellat de juntes perimetrals. Ajust final de les fulles. Realització de proves de servei.
CONDICIONS D’ACABAT.
La unió de la fusteria amb la fàbrica serà sòlida. La fusteria quedarà totalment estanca.

13.7. Probes de servei.
Funcionament de la fusteria.
Normativa d'aplicació: NTE-FCP. Façanes: Fusteria de plàstic

13.8. Conservació i manteniment.
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
13.9. Criteri de medició en obra i condicions d’abonament.
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

31

13.10. Criteri de valoració econòmica.
El preu inclou el rebut en obra de la fusteria.
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14. CELS RASOS.

14.1. Cels rasos d'alumini.
S'efectuaran amb plaques d'alumini ondulades.
Les plaques es sustentaran mitjantçant lameles perfilades de 150 mm. d'amplada suspeses.
On indiqui el projecte que el cel ras hagi de tenir absorció acústica, les plaques dispossaran d'una capa de fibra de vidre
d'absorció acústica de 60 mm.

14.2. Cels rasos d'escaiola.
S'efectuaran amb plaques de forma rectangular o cuadrada. La cara exterior serà en relleu decoratiu o llis segons indiqui el
projecte per a cada tram.
El seu espesor mínim serà de 25 mm. per les llises i 30 mm. per les decoratives.
Les plaques aniran suspeses mitjantçant fletxes i biguetes d'alumini.
Els tipus escollits hauran de permetre la formació de volums o refossos marcats en el projecte.

14.3. Medició i Valoració.
La medició i valoració s'efectuarà per m2 de sostre executat, incloent tots els treballs necessaris per deixar la partida totalment
acabada.
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15. SANEJAMENT.

15.1. Generalitats.
El traçat de la distribució i els seus conductes serà l'indicat en els plànols de Sanejament, i al que s'indica en la
Documentació Tècnica de Fontaneria que s'acompanya en aquest Projecte.
Els conductes d'aigües brutes es realitzaran amb baixants de clorur de polivinil o canonada de fibrociment de 110, 125 i
75 mm., completant-se amb les peces especials.
Aniran subjectats als murs i independents d'aquests per mitjà de suports circulars de ferro galvanitzat, fent-se les unions
amb filàstica i màstic enminiats perquè el junt sigui perfecte. La distància entre els elements de subjecció serà de tres
metres per les conduccions de fibrociment, un metre vint cm. pels de PVC, dos metres per les de zinc i setanta cm. per les
de plom.
Es crida l'atenció en el sentit de que el terminal de la baixada tingui una dilatació d'un centímetre amb l'endoll de la següent
amb la finalitat de que les mateixes facin el joc corresponent i s'evitin les possibles esquerdes i ruptures produïdes pels
canvis de temperatura.
A l'objecte de garantitzar un hermetisme perfecte a les baixades i permetre la seva lògica elasticitat, hauran d'utilitzar-se
junts de goma en cada tram.
Les conduccions horitzontals enterrades seran a base de tub de formigó centrifugat, sobre llit de formigó H-100 de 10 cm.
de gruix, anellant-se els junts amb maó massís pres amb morter de C.P.
En les unions a peu de baixants es construiran pericons d'empalmament de maó massís acabats i lliscats en el seu interior,
de les dimensions especificades en els Plànols.

15.2. Col.lector penjat del sostre.
S'efectuarà amb tub i peces especials de fibrociment o PVC.
La suspensió es farà a forjat o mur d'espesor no inferior a 15 cm. mitjançant brides dispossades a intervals no superiors de
150 cm.
Els pasos a través d'elements de fàbrica es faran amb contratub de fibrociment lleuger amb una franquícia mínima de 10
mm., que es segellarà amb massilla asfàltica.
Els capçals del col.lector i els encontres es deixaran registrables amb tapa tipus Gibault, en el cas de tuberies de fibrociment.
En els peus dels baixants es dispossarà un colze de ferro fos. S'unirà al peu de baixant i al col.lector mitjançant unió Gibault,
per les tuberies de fibrociment.
Es dispossarà la Unió Gibault en totes les unions entre tubs i amb les peces especials, per les tuberies de fibrociment.

15.3. Medició i Valoració.
Es medirà per metre lineal instal.lat, incloent-se en el preu la part proporcional d'ancoratges, registres, peces especials,
sifons i caixes sifòniques, juntament amb l'empalmament als aparells sanitaris corresponents, així com els ajuts d'altres
oficis.
La conducció enterrada es medirà en metres lineals, inclosa la solera de suport, junts i peces especials.
Es tindrà en compte en aquestes valoracions l'obertura i pas d'aquestes conduccions a través dels murs, parets, forjats i
fonaments, incloent-se en el preu per metre lineal la seva part proporcional.
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16. INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA.

Condiciones Técnicas para la ejecución y montaje de instalaciones eléctricas en baja tensión
16.1.CONDICIONES GENERALES.
Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas
en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos
de construcción.
Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios
para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por
la Dirección Técnica, bien entendiendo que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena
práctica de la instalación.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de
bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por
estas condiciones exigidas.
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas
de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo
estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al
contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones
proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.
16.2.CANALIZACIONES ELECTRICAS.
Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes, enterrados, directamente
empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la construcción, bajo molduras, en bandeja o soporte de bandeja,
según se indica en Memoria, Planos y Mediciones.
Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos estructurales que hayan de
soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado
preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en forma visible la
situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección, así como el recorrido de las líneas, señalando de forma
conveniente la naturaleza de cada elemento.
16.2.1. CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES.
Los tubos protectores pueden ser:
- Tubo y accesorios metálicos.
- Tubo y accesorios no metálicos.
- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos).
Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes:
- UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos.
- UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables.
- UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles.
- UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados.
Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a los
declarados para el sistema de tubos.
La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras susceptibles
de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios.
Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones eléctricas son
las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las
indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la
norma correspondiente de las citadas anteriormente. La denominación se realizará en función del diámetro exterior.
El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante.
En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada tipo de
tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE).
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Tubos en canalizaciones fijas en superficie.
En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales
podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas a continuación:
Característica

Código

- Resistencia a la compresión
4
- Resistencia al impacto
- Temperatura mínima de instalación y servicio
2
- Temperatura máxima de instalación y servicio
1
- Resistencia al curvado
- Propiedades eléctricas
eléctrica/aislante
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos
4
- Resistencia a la penetración del agua
2
verticalmente
cuando el sistema de tubos está inclinado 15 º
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos
2
compuestos
- Resistencia a la tracción
- Resistencia a la propagación de la llama
- Resistencia a las cargas suspendidas
0

Grado
Fuerte

3

Media
- 5 ºC
+ 60 ºC

1-2
1-2

Rígido/curvable
Continuidad
Contra objetos D ³ 1 mm
Contra gotas de agua

cayendo

Protección interior y exterior media y
0
1

No declarada
No propagador
No declarada

Tubos en canalizaciones empotradas.
En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles, con unas
características mínimas indicadas a continuación:
1º/ Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales
protectoras de obra.
Característica
Código
Grado
- Resistencia a la compresión
2
Ligera
- Resistencia al impacto
2
Ligera
- Temperatura mínima de instalación y servicio
2
- 5 ºC
- Temperatura máxima de instalación y servicio
1
+ 60 ºC
- Resistencia al curvado
1-2-3-4
Cualquiera
de
las
especificadas
- Propiedades eléctricas
0
No declaradas
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos
4
Contra objetos D ³ 1 mm
- Resistencia a la penetración del agua
2
Contra gotas de agua cayendo
verticalmente
cuando el sistema de tubos está inclinado 15 º
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos
2
Protección interior y exterior
media
y compuestos
- Resistencia a la tracción
0
No declarada
- Resistencia a la propagación de la llama
1
No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas
0
No declarada
2º/ Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas.

Característica
- Resistencia a la compresión
- Resistencia al impacto
- Temperatura mínima de instalación y servicio
- Temperatura máxima de instalación y servicio
ordinarias)
- Resistencia al curvado
especificadas
- Propiedades eléctricas
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos
- Resistencia a la penetración del agua
lluvia
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos
y compuestos

Código
3

Grado
Media

3
2
2
1-2-3-4
0

Media
- 5 ºC
+ 90 ºC (+ 60 ºC canal. precabl.
Cualquiera

de

las

5
3

No declaradas
Protegido contra el polvo
Protegido contra el agua en forma de

2

Protección interior y exterior media
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- Resistencia a la tracción
- Resistencia a la propagación de la llama
- Resistencia a las cargas suspendidas

0
1
0

No declarada
No propagador
No declarada

Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire.
En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida,
los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán las indicadas a continuación:
Característica
Código
Grado
- Resistencia a la compresión
4
Fuerte
- Resistencia al impacto
3
Media
- Temperatura mínima de instalación y servicio
2
- 5 ºC
- Temperatura máxima de instalación y servicio
1
+ 60 ºC
- Resistencia al curvado
4
Flexible
- Propiedades eléctricas
1/2
Continuidad/aislado
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos
4
Contra objetos D ³ 1 mm
- Resistencia a la penetración del agua
2
Contra gotas de agua cayendo
verticalmente
cuando el sistema de tubos está inclinado 15º
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos
2
Protección interior mediana y exterior
elevada
y compuestos
- Resistencia a la tracción
2
Ligera
- Resistencia a la propagación de la llama
1
No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas
2
Ligera
Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor superiores a 16
mm2.
Tubos en canalizaciones enterradas.
Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes:
Característica
- Resistencia a la compresión
- Resistencia al impacto
- Temperatura mínima de instalación y servicio
- Temperatura máxima de instalación y servicio
- Resistencia al curvado
especificadas
- Propiedades eléctricas
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos
- Resistencia a la penetración del agua
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos
y compuestos
- Resistencia a la tracción
- Resistencia a la propagación de la llama
- Resistencia a las cargas suspendidas

Código
NA

Grado

250 N / 450 N / 750 N
Ligero / Normal / Normal
NA
NA
1-2-3-4
Cualquiera
de
las
NA

NA
NA

0

No declaradas
Contra objetos D ³ 1 mm
Contra el agua en forma de lluvia
Protección interior y exterior media

0
0

No declarada
No declarada
No declarada

4
3
2

0

Notas:
- NA: No aplicable.
- Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N y grado
Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal.
Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas superiores ligeras, como por
ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas,
como por ejemplo, calzadas y vías férreas.
Instalación.
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a conducir, se obtendrá
de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación.
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales
siguientes:

37

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes
que limitan el local donde se efectúa la instalación.
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección
que proporcionan a los conductores.
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme
con una cola especial cuando se precise una unión estanca.
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios
mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y
sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán
separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será
superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos.
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos
o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador
de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que
permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al
diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será
de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse
prensaestopas o racores adecuados.
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones
de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y
estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por
ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar
convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos
puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.
Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y
sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y
otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los accesorios
necesarios.
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no serán
superiores al 2 por 100.
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con
objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:
- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la
seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los
tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta
capa puede reducirse a 0,5 centímetros.
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores.
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y revestimiento,
tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo,
además del revestimiento.
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" apropiados,
pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra.
Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se
instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50
centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a
20 centímetros.
16.2.2. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES.
Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, provistos de aislamiento
y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).
Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:
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- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de
los mismos.
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos de fijación de
los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40
metros.
- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación en que se efectúe
la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección mecánica
complementaria sobre los mismos.
- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE
correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable.
- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas,
dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los
cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.
- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan,
utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de
prensaestopas.
- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables
que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las
conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario.

16.2.3. CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS.
Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo salvo que tengan
cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e
ITC-BT-21.
16.2.4.CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS.
Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento
mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5ºC y 90ºC respectivamente (polietileno
reticulado o etileno-propileno).
16.2.5. CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION.
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición de que sean no
propagadores de la llama.
Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, paredes, vigas,
forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies
paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire.
La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su dimensión
más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20
milímetros.
Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, tendrán suficiente
solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.
Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en
un número elevado o de pequeño radio de curvatura.
La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos,
etc., o sus guarnecidos y decoraciones.
Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas.
Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en el interior del
hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías
de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla
en partes bajas del hueco, etc.
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16.2.6. CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS.
La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, destinado a alojar
conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a
450/750 V.
Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con tapa de acceso
que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales como interruptores,
tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del
fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.
Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas características mínimas indicadas a
continuación:
Característica
Dimensión del lado mayor de
la sección transversal
- Resistencia al impacto
- Temperatura mínima de
instalación y servicio
- Temperatura máxima de
instalación y servicio
- Propiedades eléctricas
eléctrica/aislante
- Resistencia a la penetración
de objetos sólidos
- Resistencia a la penetración
de agua
- Resistencia a la propagación
de la llama

Grado
£ 16 mm

> 16 mm

Muy ligera
+ 15 ºC

Media
- 5 ºC

+ 60 ºC

+ 60 ºC
Aislante

Continuidad

4

No inferior a 2
No declarada

No propagador

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas UNE-EN 50l085.
Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de
resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de
objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se
destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas
de la serie UNE-EN 50.085.
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o paralelas
a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación.
Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará
convenientemente asegurada.
La tapa de las canales quedará siempre accesible.
16.2.7. CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS.
Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán utilizarse
únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o polvorientos. Los cables
serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
Las molduras cumplirán las siguientes condiciones:
- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los conductores o cables.
En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores
siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello.
- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm2 serán, como mínimo,
de 6 mm.
Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta:
- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la protección mecánica
de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras serán obtusos.
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- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En ausencia de éstos,
la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima del suelo.
- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo, a 1,5 cm por encima
del suelo.
- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, gas, etc.), se utilizará
una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá
por una y otra parte del cruce. La separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el
caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos empotrados.
- Las conexiones y derivaciones de los conductores se harán mediante dispositivos de conexión con tornillo o sistemas
equivalentes.
- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías o cualquier otro
material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire.
- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está suficientemente seca; en
caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un producto hidrófugo.
16.2.8. CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS.
Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral), unipolares
o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52.
El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, galvanizado por inmersión. La anchura
de las canaletas será de 100 mm como mínimo, con incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos
será de dos metros. El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en función de la anchura
y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de plano, reducciones, tes, uniones,
soportes, etc, tendrán la misma calidad que la bandeja.
Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de suspensión, a distancias tales
que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.
No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por medio de soldadura, debiéndose
utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las uniones o derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas
que se fijarán a las bandejas.
16.2.9.NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO
ELECTRICAS.
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las
superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de
calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan
alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por
medio de pantallas calorífugas.
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones,
tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones
necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.
16.2.10. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES.
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones.
Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y
elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.
En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques
y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las
acciones químicas y los efectos de la humedad.
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, interruptores,
bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante.
16.3. CONDUCTORES.
Los conductores utilizados se regirán por las especificiones del proyecto, según se indica en Memoria, Planos y
Mediciones.
16.3.1.MATERIALES.
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Los conductores serán de los siguientes tipos:
- De 450/750 V de tensión nominal.
- Conductor: de cobre.
- Formación: unipolares.
- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC).
- Tensión de prueba: 2.500 V.
- Instalación: bajo tubo.
- Normativa de aplicación: UNE 21.031.
- De 0,6/1 kV de tensión nominal.
- Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del proyecto).
- Formación: uni-bi-tri-tetrapolares.
- Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE).
- Tensión de prueba: 4.000 V.
- Instalación: al aire o en bandeja.
- Normativa de aplicación: UNE 21.123.
Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica uniforme, y su coeficiente de
resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán provistos de baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la
siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a
20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido
hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta operación se efectuará dos veces, después
de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los conductores será
de 500 V.
Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por cable obtenido por trenzado de
hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor de que se trate.
16.3.2. DIMENSIONADO.
Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más desfavorable entre los
siguientes criterios:
- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo de las intensidades
nominales así establecidas, se eligirá la sección del cable que admita esa intensidad de acuerdo a las prescripciones del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT-19 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los
oportunos coeficientes correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de mayoración de
la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de alumbrado e ITC-BT-47 para
receptores de motor.
- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión
entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 % de la tensión nominal en el origen
de la instalación, para alumbrado, y del 5 % para los demás usos, considerando alimentados todos los receptores
susceptibles de funcionar simultáneamente. Para la derivación individual la caída de tensión máxima admisible será
del 1,5 %. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de la derivación
individual, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas.
- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de motores no debe provocar
condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión de los contactores, parpadeo de alumbrado, etc.
La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, apartado 1, en función de la sección
de los conductores de fase o polares de la instalación.
Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados en el apartado anterior,
y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla 2 de la ITC-BT-18, en función de la sección de los
conductores de fase o polares de la instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en
forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de
la energía.
16.3.3. IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES.
Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de sus circuitos y elementos,
se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.
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Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor
neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos.
Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor
neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verdeamarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se
identificarán por los colores marrón, negro o gris.
16.3.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA.
Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla
siguiente:
Tensión nominal instalación
(MW)

Tensión ensayo corriente continua (V) Resistencia

MBTS o MBTP
£ 500 V
> 500 V

250
500
1000

de

aislamiento

³ 0,25
³ 0,50
³ 1,00

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una
prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios,
y con un mínimo de 1.500 V.
Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que
ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados
como protección contra los contactos indirectos.
16.4. CAJAS DE EMPALME.
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material plástico resistente
incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. Las
dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su
profundidad será igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el lado
o diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas
de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como
empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá
realizarse siempre utilizando bornes de conexión.
Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, mediante contratuercas y
casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo
pueda ser perfectamente apretado contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretará la contratuerca para
poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja.
Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio de pernos de expansión
en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones
permanentes, los de tipo de tuerca cuando se precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán de
apertura efectiva. Serán de construcción sólida y capaces de resistir una tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de
clavos por medio de sujeción de cajas o conductos.
16.5. MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE.
Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de torma una posición intermedia.
Serán del tipo cerrado y de material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura
no pueda exceder de 65 ºC en ninguna de sus piezas. Su construcción será tal que permita realizar un número total de
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y
tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios.
Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y
dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.
Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma que al exterior sólo podrá
aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora.
En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, la cual deberá estar dimensionada
suficientemente para evitar falsos contactos.
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16.6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION.
16.6.1.CUADROS ELECTRICOS.
Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán diseñados siguiendo los
requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y
con las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).
Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La protección contra
corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos según se indica en el proyecto, mediante el
empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-BT-24.
Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas admitidas de tensión y
frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal.
Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la humedad, ensamblados y
cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una estructura metálica de perfiles laminados en frío,
adecuada para el montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de cualquier
otro material que sea mecánicamente resistente y no inflamable.
Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material plástico, con la parte frontal
transparente.
Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, para evitar la entrada de
polvo.
Todos los cables se instalarán dentro de canalaetas provista de tapa desmontable. Los cables de fuerza irán en canaletas
distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando y control.
Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una distancia mínima igual a
la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del
aparato en la dirección considerada.
La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la colocación de los componentes
e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por
ambos extremos.
Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc), dispositivos de mando (pulsadores, interruptores,
conmutadores, etc), paneles sinópticos, etc, se montarán sobre la parte frontal de los cuadros.
Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el frente.
El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas de los cables desde
el exterior.
Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de una imprimación a
base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se especifique en las Mediciones o,
en su defecto, por la Dirección Técnica durante el transcurso de la instalación.
La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y garantizar un perfecto
funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular:
- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento estando el cuadro en servicio
no tendrán piezas en tensión al descubierto.
- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) según
especificaciones reseñadas en planos y mediciones.
16.6.2. INTERRUPTORES AUTOMATICOS.
En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se colocará el cuadro general
de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar, así como dispositivos de
protección contra sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro.
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La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito se hará con
interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva térmica de corte para la protección a
sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la protección a cortocircuitos.
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así como en
los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema
de ejecución o tipo de conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en el origen
de un circuito en que se presente una disminución de la intensidad admisible en el mismo, cuando su protección quede
asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente.
Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. El accionamiento será
directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. El accionamiento será manual o manual y eléctrico,
según se indique en el esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la intensidad y
tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexión.
El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores situados aguas abajo, tras
él.
Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa.
16.6.3. GUARDAMOTORES.
Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, con corriente de arranque máxima
del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a la nominal.
La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin mantenimiento, en condiciones de servicio
normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la marcha normal) será de al menos 500.000
maniobras.
La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases, con rearme manual accionable
desde el interior del cuadro.
En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de característica retardada. En ningún caso se
permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque.

La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará haciendo girar el motor a plena
carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al cabo de algunos minutos.
Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para enclavamientos con otros
aparatos.
16.6.4. FUSIBLES.
Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando vayan instalados en
circuitos de protección de motores.
Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta capacidad ruptura y de
acción rápida.
Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar
metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo.
No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de accidente. Estará
montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la base.
16.6.5. INTERRUPTORES DIFERENCIALES.
1º/ La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas:
Protección por aislamiento de las partes activas.
Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo.
Protección por medio de barreras o envolventes.
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Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo,
el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o
para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o
animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las
partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.
Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder
como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD.
Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para mantener
los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de
servicio, teniendo en cuenta las influencias externas.
Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible más
que:
- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo
ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes;
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, que
no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes
activas.
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.
Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos
directos.
El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de
funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo
de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.
2º/ La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta medida
consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga
durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor
eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos.
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas
y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra.
El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra.
Se cumplirá la siguiente condición:
Ra x Ia £ U
donde:
- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.
- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de
protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.
- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V).
16.6.6. SECCIONADORES.
Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas independientes de la acción del operador.
Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar la corriente nominal a tensión
nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7.
16.6.7. EMBARRADOS.
El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la sección de las fases, para el
neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del cuadro.
Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la intensidad de plena carga y
las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y planos.
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Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para proporcionar la puesta a tierra de
las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del cuadro y, si los hubiera, los conductores de protección
de los cables en salida.

16.6.8. PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS.
Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida.
Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los prensaestopas serán de doble
cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar.
Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante números que
correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán marcadas de forma indeleble y fácilmente legible.
En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, constituidas por placas de chapa
de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas al horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de
estampación en alumnio pulido. El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las etiquetas, su
soporte y la impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible.
En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre fondo blanco.
16.7.RECEPTORES DE ALUMBRADO.
Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598.
Las masas de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 5 kg. Los
conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo
deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión.
Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un elemento de
conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al conductor de protección del
circuito.
El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su ubicación esté fuera del
volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras.
En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen máquinas con
movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la posibilidad de
accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico.
Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos
asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima
prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones
monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para
el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual
a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque,
que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte.
En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un
valor mínimo de 0,9.
En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de transformadores
adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques
eléctricos.
Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío
comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.
16.8. RECEPTORES A MOTOR.
Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa de
accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que
no puedan provocar la ignición de estas.
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Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125 %
de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar
dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor
potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás.
Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta última
protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases.
En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella
como en triángulo.
Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la alimentación,
cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar
accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45.
Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos que
perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o
instalaciones.
En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de arranque o
dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y el de marcha
normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior a
la señalada en el cuadro siguiente:
De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5
De 1,50 kW a 5 kW:
3,0
De 5 kW a 15 kW: 2
Más de 15 kW: 1,5
Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, con tensión de la red correspondiente
a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 230/400 V para redes de 230 V entre fases y de 400/693 V para redes
de 400 V entre fases), de tal manera que será siempre posible efectuar un arranque en estrella-triángulo del motor.
Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la asignación de potencia a los
diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas IEC y las normas UNE, DIN y VDE. Las normas UNE
específicas para motores son la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324.
Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, con dos platos de soporte, un extremo
de eje libre y carcase con patas. Para montaje vertical, los motores llevarán cojinetes previstos para soportar el peso del
rotor y de la polea.
La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los motores deberán tener la clase
de protección IP 44 (protección contra contactos accidentales con herramienta y contra la penetración de cuerpos
sólidos con diámetero mayor de 1 mm, protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección),
excepto para instalación a la intemperie o en ambiente húmedo o polvoriento y dentro de unidades de tratamiento de
aire, donde se ursarán motores con clase de protección IP 54 (protección total contra contactos involuntarios de
cualquier clase, protección contra depósitos de polvo, protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier
dirección).
Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con refrigeración de superficie.
Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un incremento máximo de
temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambiente de referencia de 40 ºC, con un límite máximo de temperatura del
devanado de 130 ºC.
El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base estarán de acuerdo a las
recomendaciones IEC.
La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se indican a continuación:
- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración.
- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en estrecho contacto con la carcasa
para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior de la misma. La impregnación del bobinado para
el aislamiento eléctrico se obtendrá evitando la formación de burbujas y deberá resistir las solicitaciones térmicas y
dinámicas a las que viene sometido.
- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el davanado secundario en forma de
jaula de aleación de aluminio, simple o doble.
- eje: de acero duro.
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- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o de plástico inyectado.
- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar ligeros empujes axiales en
los motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa
necesaria para la lubricación y su duración).
- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados con prensa-estopas.
Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán considerarse todos y cada uno de los
siguientes factores:
- potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisión.
- velocidad de rotación de la máquina accionada.
- características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia).
- clase de protección (IP 44 o IP 54).
- clase de aislamiento (B o F).
- forma constructiva.
- temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del lugar de emplazamiento.
- momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad de rotación del motor.
- curva del par resistente en función de la velocidad.
Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación comprendidas entre el 5 % en más o
menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja superiores al mencionado valor, la potencia del motor deberá
"deratarse" de forma proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque proporcional
al cuadrado de la tensión.
Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la resistencia de aislamiento del bobinado
estatórico sea superiores a 1,5 megahomios. En caso de que sea inferior, el motor será rechazado por la DO y deberá
ser secado en un taller especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro.
El número de polos del motor se eligirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la máquina accionada.
En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas trapezoidales, el número de
polos del motor se escogerá de manera que la relación entre velocidades de rotación del motor y del ventilador sea
inferior a 2,5.
Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y escrita de forma indeleble, en la que
aparacerán, por lo menos, los siguientes datos:
- potencia dle motor.
- velocidad de rotación.
- intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento.
- intensidad de arranque.
- tensión(es) de funcionamiento.
- nombre del fabricante y modelo.
16.9. PUESTAS A TIERRA.
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan
presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el
riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados.
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito
eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo
de electrodos enterrados en el suelo.
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie
próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra
de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.
La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la
instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto
de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias
externas.
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas.
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16.9.1. UNIONES A TIERRA.
Tomas de tierra.
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:
- barras, tubos;
- pletinas, conductores desnudos;
- placas;
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas;
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la
clase 2 de la norma UNE 21.022.
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de
humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por
encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m.
Conductores de tierra.
La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los valores indicados en
la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección.
Tipo
Protegido contra
la corrosión

Protegido mecánicamente
Igual a conductores
protección apdo. 7.7.1

No protegido mecánicamente
16 mm² Cu
16 mm² Acero Galvanizado

No protegido contra
25 mm² Cu
la corrosión
50 mm² Hierro
* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente.

25 mm² Cu
50 mm² Hierro

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para
que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni
a los electrodos de tierra.
Bornes de puesta a tierra.
En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores
siguientes:
- Los conductores de tierra.
- Los conductores de protección.
- Los conductores de unión equipotencial principal.
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.
Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de
la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser
desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad
eléctrica.
Conductores de protección.
Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de tierra, con
el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:
Sección conductores fase (mm²)
Sf £ 16
16 < S f £ 35
Sf > 35

Sección conductores protección (mm²)
Sf
16
Sf/2

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de
cobre con una sección, al menos de:
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- 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica.
- 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica.
Como conductores de protección pueden utilizarse:
- conductores en los cables multiconductores, o
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o
- conductores separados desnudos o aislados.
Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los
conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección.
16.10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA.
La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están libres de defectos mecánicos y
eléctricos.
En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones:
- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá un valor de al menos 0,50
Mohm.
- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la tensión nominal más
1.000 voltios, con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la frecuencia nominal. Este ensayo se realizará
estando los aparatos de interrupción cerrados y los cortocircuitos instalados como en servicio normal.
- Se inspeccionarán visulamente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento mecánico de todas las partes
móviles.
- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan correctamente.
- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por el fabricante.
Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico encargado por la misma.
Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo, debidamente certificados por el
fabricante, a la DO.
16.11.CONTROL.
Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias con los materiales,
elementos o partes de la instalación que se ordenen por el Técnico Director de la misma, siendo ejecutados en
laboratorio que designe la dirección, con cargo a la contrata.
Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas características técnicas, así
como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en apartados anteriores, serán reconocidos por el Técnico
Director o persona en la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. Los que por mala
calidad, falta de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberán ser retirados
inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su recepción definitiva, y el Técnico
Director podrá retirar en cualquier momento aquellos que presenten algún defecto no apreciado anteriormente, aún a
costa, si fuera preciso, de deshacer la instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del
contratista en el cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesará mientras no sean recibidos
definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado.
16.12. SEGURIDAD.
En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones de las normas NTE, se
cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad:
- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la misma como en su
mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la inexistencia de ésta mediante los
correspondientes aparatos de medición y comprobación.
- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios.
- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes.
- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando así lo precisen, estarán
dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una tensión inferior a 50 V mediante transformadores
de seguridad.
- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de protección, seccionamiento y
maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo.
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- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista peligro alguno.
- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, usarán ropa sin
accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o artículos inflamables; llevarán las herramientas
o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas.
- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento relativas a seguridad,
higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación.

16.13. LIMPIEZA.
Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas y de cualquier material que
pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o al exterior.
16.14.MANTENIMIENTO.
Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de averías o para efectuar
modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las especificaciones reseñadas en los apartados de
ejecución, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión
para comprobar el estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen,
utilizando materiales de características similares a los reemplazados.
16.15. CRITERIOS DE MEDICION.
Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificado en la normativa vigente, o bien, en el caso de que
ésta no sea suficiente explícita, en la forma reseñada en el Pliego Particular de Condiciones que les sea de aplicación,
o incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les
aplicarán los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los gastos de transporte,
indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se hallen gravados por las distintas Administraciones,
además de los gastos generales de la contrata. Si hubiera necesidad de realizar alguna unidad de obra no comprendida
en el Proyecto, se formalizará el correspondiente precio contradictorio.
Los cables, bandejas y tubos se medirán por unidad de longitud (metro), según tipo y dimensiones.
En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje (grapas, terminales, bornes,
prensaestopas, cajas de derivación, etc), así como la mano de obra para el transporte en el interior de la obra, montaje
y pruebas de recepción.
Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y conexionadas.
La conexión de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias, aparatos de control, etc) será
efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor.
El transporte de los materiales en el interior de la obra estará a cargo de la EIM.
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17. INSTAL.LACIÓ D’ENLLUMENAT
17.1.ELECTRICIDAD. ILUMINACIÓN. LUMINARIAS DE SUPERFICIE INTERIORES,
PLAFONES TECHO O PARED, APLIQUES DE PARED.
DESCRIPCIÓN
Son aparatos de iluminación adosados a pared o colgados, no empotrados, normalmente para iluminación funcional
de oficinas, comercios, almacenes, ...etc, ó iluminación de viviendas, construidos en diferentes materiales con formas de
plafones, regletas, tubulares y otros similares, pudiendo llevar difusores de luz o carecer de los mismos.
COMPONENTES
Regletas
Cuerpo en chapa perfilada esmaltada o pintada, diversas formas (mínima sección 12x4,7 cm)
Equipo eléctrico con reactancia en el interior del cuerpo a 220 V.
Cebador fácilmente recambiable.
Protección IP 20 clase I.
Lámpara o lámparas fluorescentes de 1x18 a 2x58 w., sin difusor.
Luminarias (plafones)
Cuerpo en chapa de acero, conformado por embutición, esmaltado o pintado, diversas medidas.
Equipo eléctrico en su parte superior, pero con registro para su conexión eléctrica, con reactancia, regleta conexión
con toma de tierra, portalámparas.
Cebador fácilmente recambiable.
Junta de moltopreno para mejor ajuste cuerpodifusor.
Difusor opal o prismático en metacrilato.
Fijación del difusor al cuerpo por medio de pestillos giratorios de acción manual.
Lámpara o lámparas fluorescentes de 1x18 a 4x58 w.
Protección IP 20 clase I.
Luminarias (plafones) estancas
Cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Equipo eléctrico fijo sobre placa soporte con función de reflector esmaltado en blanco, con reactancia, regleta
conexión con toma de tierra, portalámparas...
Cebador fácilmente recambiable.
Junta de estanqueidad en poliuretano inyectado.
Difusor de policarbonato de 2 mm. de espesor.
Fijación del difusor al cuerpo por medio de pestillos de cierre articulado con 4 ó 5 por lateral para asegurar una
presión uniforme contra la junta de estanqueidad.
Lámpara o lámparas fluorescentes de 1x18 a 4x58 w.
Protección IP 65 clase I.

Luminarias espaciales
Módulos de aluminio extrusionado y templado de uno o dos tubos fluorescentes de longitud y diámetro variable,
acoplables entre ellos pudiendo incorporar piezas especiales y otro tipo de lámparas de forma puntual.
Fijación a la pared: directamente, colgado regulable, colgado fijo, mural con codo y mural con soporte.
Equipo eléctrico con reactancia, regleta conexión con toma de tierra, portalámparas.
Cebador fácilmente recambiable.
Difusor de lamas, prismático (opal o transparente), o reticulado.
Lámpara o lámparas fluorescentes trifósforo de 1x18 a 2x58 w.

Vigas espaciales
Pequeñas vigas reticulares ligeras modulares rectilínea de sección triangular de acero de 14 mm de diámetro y 40
cm. de longitud hasta 200 mm, existiendo otras medidas según la marca comercial, acoplándose entre ellas con un
simple tornillo.
Color variable, normalmente blanco o negro.
Tramos de hasta 10 m. sin necesidad de soportes.
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Módulos varios: para lámpara fluorescente directa, con rejilla, con difusor, proyectores, equipo eléctrico con
reactancia, regleta conexión con toma de tierra, portalámparas.
Protección IP 20 o IP 43.
Soporte de un peso hasta 10 Kg.
Lámpara o lámparas fluorescentes de 1x18 a 2x58 w., o proyectores.
Kit de suspensión al techo.
Plafón circular u otras formas
Base de material termoplástico.
Reflector de aluminio.
Aro de blocaje de policarbonato mixto ABS. Tornillos de anclaje.
Difusor de cristal trabajado interiormente.
Equipo eléctrico con reactancia, y/ó regleta conexión con toma de tierra, y/ó portalámparas.
lámparas fluorescentes de 1x22 /32w. circular, lámpara compacta, incandescente, halógena.
Protección IP 20/43/44 clase Y.
Apliques de pared
Base de material termoplástico ó aluminio de diferentes formas.
Reflector de aluminio en algunos casos.
Difusor de cristal trabajado interiormente ó policarbonato.
Equipo eléctrico con reactancia, y/ó regleta conexión con toma de tierra, y/ó portalámparas.
lámparas fluorescentes de 1x7/9w., incandescente, halógena.
Protección IP 20/43/44 clase Y.
CONDICIONES PREVIAS






Planos de proyecto donde se defina la ubicación del aparato.
Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribución posterior de los aparatos.
Pintura terminada.
Conexionado de puntos de luz y de cuadros de distribución.
Ordenación del material a colocar con distribución en ubicación definitiva.

EJECUCIÓN










Desembalaje del material.
Lectura de las instrucciones del fabricante.
Replanteo definitivo del aparato.
Montaje del cuerpo base, viga reticular, ...etc., con fijación al soporte.
Conexionado a la red eléctrica.
Instalación de las lámparas.
Prueba de encendido.
Montaje de los difusores, rejillas, ...etc.
Retirada de los embalajes sobrantes.

NORMATIVA




Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones complementarias
NTEIEB
Normas UNE

CONTROL










Presentación y comprobación del certificado de origen industrial.
Comprobación del replanteo de los aparatos.
Aplomado, horizontalidad y nivelación de los mismos.
Ejecución y prueba de las fijaciones.
Comprobación en la ejecución de las conexiones y tomas de tierra.
Comprobación del total montaje de todas las piezas.
Prueba de encendido.
Los apliques de pared se colocarán, salvo indicación contraria de la D.F. a 1.70 m. del suelo.
Se realizarán los controles que exijan los fabricantes.
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Comprobación del tipo de voltaje a que deben conectarse los aparatos, haciendo especial hincapié en aquellos que
por sus especificaciones tengan que estar montados a baja tensión con instalación de transformadores.

SEGURIDAD







Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Se dejarán sin tensión las líneas de alimentación, desconectando las llaves, automáticos de protección y verificando
con un comprobador de tensión tal circunstancia.
Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída.
En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante.
Las herramientas estarán convenientemente aisladas.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II.

MEDICIÓN






Las regletas, luminarias, apliques y plafones se medirán por unidad, abonándose las unidades realmente instaladas.
Las luminarias espaciales se medirán por unidad de módulo incluyendo en su abono la p.p. de piezas especiales o
aparatos instalados en dicha unidad.
Las vigas espaciales se medirán por metro lineal, incluyendo en su abono la p.p. de piezas especiales o aparatos
instalados en dicho tramo.
No se abonará la limpieza de los embalajes sobrantes.
Todos los aparatos llevarán sus lámparas correspondientes, estando su abono incluido en la unidad base.

MANTENIMIENTO






La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda un resumen del origen industrial de cada aparato montado, así
como del tipo de lámparas instaladas en el mismo.
En locales de publica concurrencia una vez al año se deberá pasar la revisión correspondiente que indica el
Reglamento.
Se llevará estadillo de cambio de lámparas para así poder prever su sustitución.
Una vez al año se revisará cada aparato, observando sus conexionados y estado mecánico de todas sus piezas y
principalmente aquellas que puedan desprenderse.
La instalación no la podrá manipular nada más que personal especializado, dejando sin tensión previamente la red.
17.2.ELECTRICIDAD. ILUMINACIÓN. LUMINARIAS EMPOTRABLES

DESCRIPCIÓN
Son aparatos de iluminación empotrados en falsos techos de escayola u otro material con perfilería vista u oculta,
normalmente para iluminación funcional de oficinas, comercios, almacenes,...etc, construidos en cuerpo de chapa de acero
con difusor de rejilla, lama, ...etc, con forma rectangular o cuadrada, colocándose individualmente o formando líneas
continuas.
COMPONENTES








Cuerpo en chapa de acero esmaltado en color blanco, diversas medidas.
Extremidades en plástico ABS, para alojamiento de portalámparas y cebador fácilmente desmontable.
Equipo eléctrico incorporado, accesible sin desmontar la luminaria, oculto con un reflector que se monta y
desmonta sin necesidad de útiles, a 220 V, 50 Hz, arranque por cebador, reactancia, condensador, antiparasitario.
Difusor prismático, de rejillas de diferentes formas, o lamas en "V"
Fijación al falso techo por 4 ó 6 piezas de anclaje lateral con posibilidad de reglaje de altura en función del espesor
del falso techo. En otras instalaciones se puede fijar por ganchos mediante 4 taladros en los vértices o por varillas
roscadas en los taladros existentes en el techo de la luminaria.
Lámparas fluorescentes de 2x18 a 4x58 w.
Protección IP 20,30 ó 40 clase I

CONDICIONES PREVIAS






Planos de proyecto donde se defina la ubicación del aparato.
Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribución posterior de los aparatos.
Falso techo realizado.
Conexionado de puntos de luz y de cuadros de distribución.
Ordenación del material a colocar con distribución en ubicación definitiva.

EJECUCIÓN
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Desembalaje del material.
Lectura de las instrucciones del fabricante.
Replanteo definitivo del aparato en falso techo de escayola sin perfilería.
Montaje del cuerpo base, con fijación al techo.
Conexionado a la red eléctrica.
Instalación de las lámparas.
Prueba de encendido.
Montaje de los difusores, rejillas, ...etc.
Retirada de los embalajes sobrantes.

NORMATIVA




Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones complementarias.
NTEIEB
Normas UNE

CONTROL
 Presentación y comprobación del certificado de origen industrial.
 Comprobación del replanteo de los aparatos.
 Aplomado, horizontalidad y nivelación de los mismos.
 Ejecución y prueba de las fijaciones.
 Comprobación en la ejecución de las conexiones y tomas de tierra.
 Comprobación del total montaje de todas las piezas.
 Prueba de encendido.
 Se realizarán los controles que exijan los fabricantes.
SEGURIDAD







Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Se dejarán sin tensión las líneas de alimentación, desconectando las llaves, automáticos de protección y verificando
con un comprobador de tensión tal circunstancia.
Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída.
En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante.
Las herramientas estarán convenientemente aisladas.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II.

MEDICIÓN
 Las luminarias se medirán por unidad, abonándose las unidades realmente instaladas.
 No se abonará la limpieza de los embalajes sobrantes.
 Todos los aparatos llevarán sus lámparas correspondiente y accesorios que defina la unidad, estando su abono
incluido en la unidad base.
MANTENIMIENTO







La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda un resumen del origen industrial de cada aparato montado, así
como del tipo de lámparas instaladas en el mismo.
En locales de publica concurrencia una vez al año se deberá pasar la revisión correspondiente que indica el
Reglamento.
Se llevará estadillo de cambio de lámparas para así poder prever su sustitución.
Una vez al año se revisará cada aparato, observando sus conexionados y estado mecánico de todas sus piezas y
principalmente aquellas que puedan desprenderse.
La instalación no la podrá manipular nada más que personal especializado, dejando sin tensión previamente la red.
En lo posible se dejará acceso a todos los proyectores instalados.
17.3. ELECTRICIDAD. ILUMINACIÓN. ALUMBRADOS DE EMERGENCIA

DESCRIPCIÓN
Son aparatos de iluminación empotrados o de superficie, con misión de iluminar las estancias en caso de corte de la
energía eléctrica y servir de indicadores de salida, ya sea en edificios de oficinas o de pública concurrencia, construidos en
cuerpo de base antichoque y autoextinguible con difusor, con forma normalmente rectangular, colocados en techos,
paredes o escalones. Utilización de lámparas fluorescentes o incandescentes, estancos o no. Pueden ir centralizados o no.
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COMPONENTES












Cuerpo base antichoque V.O. autoextinguible, placa difusora de metacrilato ó makrolón y cristal.
Placa base con tres entradas de tubo, una fija y dos premarcadas.
Baterías de NiCd herméticas recargables, con autonomía superior a una hora, alojadas en placa difusora.
Equipo electrónico incorporado en placa difusora, alimentación a 220 v, 50 Hz.
Lámpara 2x2,4/3,6 v./0.45 A.
Cristal fijado a la base simplemente a presión.
Protección IP 443/643 clase II A.
Pegatinas de señalización que indiquen los planos correspondientes.
En las de empotrar la caja de empotrar se suministra suelta con un KIT de fijación.
Las balizas se suministran con caja de empotrar, y chapa embellecedora de plástico ó aluminio.
En las instalaciones centralizadas irá incorporado un armario con el equipo cargadorbatería.

CONDICIONES PREVIAS






Planos de proyecto donde se defina la ubicación del aparato.
Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribución posterior de los aparatos.
Falso techo realizado.
Conexionado de puntos de luz y de cuadros de distribución.
Ordenación del material a colocar con distribución en ubicación definitiva.

EJECUCIÓN










Desembalaje del material.
Lectura de las instrucciones del fabricante.
Replanteo definitivo del aparato en falso techos, pared o escalón.
Montaje del cuerpo base, con fijación al soporte.
Conexionado a la red eléctrica y conexionado al equipo cargadorbatería cuando proceda.
Instalación de las lámparas.
Prueba de encendido y apagado de la red.
Montaje del cristal.
Retirada de los embalajes sobrantes.

NORMATIVA




Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones complementarias.
NTEIEB
Normas UNE: 2039275, 2006273, 3032478

CONTROL









Presentación y comprobación del certificado de origen industrial.
Comprobación del replanteo de los aparatos.
Aplomado, horizontalidad y nivelación de los mismos.
Ejecución y prueba de las fijaciones.
Comprobación en la ejecución de las conexiones.
Comprobación del total montaje de todas las piezas.
Prueba de encendido y corte de la red.
Se realizarán los controles que exijan los fabricantes.

SEGURIDAD







Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Se dejarán sin tensión las líneas de alimentación, desconectando las llaves, automáticos de protección y verificando
con un comprobador de tensión tal circunstancia.
Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída.
En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante.
Las herramientas estarán convenientemente aisladas.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II.

MEDICIÓN
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Los aparatos de emergencia se medirán por unidad i/ p.p. centralización si procediese y pegatinas, abonándose las
unidades realmente instaladas. Los puntos de luz no estarán incluidos.
No se abonará la limpieza de los embalajes sobrantes.
Todos los aparatos llevarán sus lámparas correspondientes, estando su abono incluido en la unidad base.

MANTENIMIENTO






La propiedad recibirá a la entrega de la vivienda un resumen del origen industrial de cada aparato montado, así
como del tipo de lámparas instaladas en el mismo.
En locales de pública concurrencia, una vez al año se deberá pasar la revisión correspondiente que indica el
Reglamento.
Se llevará estadillo de cambio de lámparas para así poder prever su sustitución.
Una vez al año se revisará cada aparato, observando sus conexionados y estado mecánico de todas sus piezas y
principalmente aquellas que puedan desprenderse.
La instalación no la podrá manipular nada más que personal especializado, dejando sin tensión previamente la red.
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18. FONTANERIA I SANITARIS.

Condiciones Generales.

18.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES.
Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regirán por lo especificado en:
-

-

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Documento
Básico HS 4 "Salubridad. Suministro de agua".
Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IFC Agua Caliente y NTE IFF Agua Fría.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
Reglamento de Aparatos a Presión.
Normas UNE EN 274-1:2002, 274-2:2002 y 274-3:2002 sobre Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios.
Norma UNE EN 545:2002 sobre Tubos, racores y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones
de agua.
Norma UNE EN 806-1:2001 sobre Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al
consumo humano en el interior de los edificios.
Norma UNE EN 816:1997 sobre Grifería sanitaria.
Norma UNE EN 1 057:1996 sobre Cobre y aleaciones de cobre.
Norma UNE EN 1 112:1997 sobre Duchas para griferías sanitarias.
Norma UNE EN 1 113:1997 sobre Flexibles de ducha para griferías sanitarias.
Normas UNE EN 1 254-1:1999, 1 254-2:1999, 1 254-3:1999, 1 254-4:1999 y 1 254-5:1999, sobre Cobre y
aleaciones de cobre.
Normas UNE EN 1 452-1:2000, 1 452-2:2000 y 1 452-3:2000, sobre Sistemas de canalización en materiales
plásticos para conducción de agua (PVC-U).
Normas UNE EN 12 201-1:2003, 12 201-2:2003, 12 201-3:2003 y 12 201-4:2003 sobre Sistemas de canalización
en materiales plásticos para conducción de agua (PE).
Normas UNE EN ISO 3 822-2:1996, 3 822-3:1997 y 3 822-4:1997 sobre Acústica. Medición en laboratorio del
ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicas utilizados en las instalaciones de abastecimiento de
agua.
Norma UNE EN ISO 12 241:1999 sobre Aislamiento térmico para equipos de edificación e instalaciones
industriales.
Normas UNE EN ISO 15874-1:2004, 15874-2:2004 y 15874-3:2004 sobre Sistemas de canalización en materiales
plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PP).
Normas UNE EN ISO 15875-1:2004, 15875-2:2004 y 15875-3:2004 sobre Sistemas de canalización en materiales
plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PE-X).
Normas UNE EN ISO 15876-1:2004, 15876-2:2004 y 15876-3:2004 sobre Sistemas de canalización en materiales
plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PB).
Normas UNE EN ISO 15877-1:2004, 15877-2:2004 y 15877-3:2004 sobre Sistemas de canalización en materiales
plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PVC-C).
Normas UNE 19 040:1993 y 19 041:1993 sobre Tubos roscables de acero de uso general.
Norma UNE 19 047:1996 sobre Tubos de acero soldados y galvanizados para instalaciones interiores de agua fría
y caliente.
Norma UNE 19 049-1:1997 sobre Tubos de acero inoxidable para instalaciones interiores de agua fría y caliente.
Normas UNE 19 702:2002, 19 703:2003 y 19 707:1991 sobre Grifería sanitaria.
Norma UNE 53 131:1990 sobre Plásticos.
Norma UNE 53 323:2001 EX sobre Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones
con y sin presión.
Normas UNE 100 151:1998, 100 156:1989 y 100 171:1989 IN sobre Climatización.
O.M. de 28-12-88 (B.O.E. de 6-3-89) sobre condiciones a cumplir por los contadores.
Norma UNE 19-900-94 para baterías de contadores.
Normas Particulares y de Normalización de la Cía. Suministradora de Agua.
Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras.
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo.
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
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18.2. CANALIZACIONES.
Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de cualquier cuerpo extraño,
como rebabas, óxidos, suciedades, etc.
La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de dirección o sección y derivaciones se realizará
con los correspondientes accesorios o piezas especiales, centrando los ejes de las canalizaciones con los de las piezas
especiales, sin tener que recurrir a forzar la canalización.
Para las tuberías, en particular, se tomarán las precauciones necesarias a fin de que conserven, una vez
instaladas, su sección de forma circular.
Las tuberías deberán soportarse de tal manera que en ningún caso quede interrumpido el aislamiento térmico.
Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, formación de condensaciones y corrosión,
entre tuberías y soportes metálicos deberá interponerse un material flexible no metálico.
En cualquier caso, el soporte no podrá impedir la libre dilatación de la tubería, salvo cuando se trate de un
punto fijo.
Las tuberías enterradas llevarán la protección adecuada al medio en que están inmersas, que en ningún caso
impedirá el libre juego de dilatación.
18.3. MANGUITOS PASAMUROS.
El Contratista deberá suministrar y colocar todos los manguitos a instalar en la obra de albañilería o estructural
antes de que estas obras estén construidas. El Contratista será responsable de los daños provocados por no expresar a
tiempo sus necesidades o indicar una situación incorrecta de los manguitos.
El espacio entre el manguito y la conducción deberá rellenarse con una masilla plástica, aprobada por la DO,
que selle completamente el paso y permita la libre dilatación de la conducción. Además, cuando el manguito pase a
través de un elemento corta-fuego, la resistencia al fuego del material de relleno deberá ser al menos igual a la del
elemento estructural. En algunos casos, se podrá exigir que el material de relleno sea impermeable al paso de vapor de
agua.
Los manguitos deberán acabar a ras del elemento de obra; sin embargo, cuando pasen a través de forjados,
sobresaldrán 15 mm por la parte superior.
Los manguitos serán construidos con chapa de acero galvanizado de 6/10 mm de espesor o con tubería de
acero galvanizado, con dimensiones suficientes para que pueda pasar con holgura la conducción con su aislamiento
térmico. De otra parte, la holgura no podrá ser superior a 3 cm a lo largo del perímetro de la conducción.
No podrá existir ninguna unión de tuberías en el interior de manguitos pasamuros.
18.4. PROTECCION DE PARTES EN MOVIMIENTO.
El Contratista deberá suministrar protecciones a todo tipo de maquinaria en movimiento, como transmisiones
de potencia, rodetes de ventiladores, etc, con las que pueda tener lugar un contacto accidental. Las protecciones deben
ser de tipo desmontable para facilitar las operaciones de mantenimiento.
18.5. PROTECCION DE ELEMENTOS A TEMPERATURA ELEVADA.
Toda superficie a temperatura elevada, con la que pueda tener lugar un contacto accidental, deberá protegerse
mediante un aislamiento térmico calculado de tal manera que su temperatura superficial no sea superior a 60 grados
centígrados.
18.6. CUADROS Y LINEAS ELECTRICAS.
El Contratista suministrará e instalará los cuadros eléctricos de protección, maniobra y control de todos los
equipos de la instalación mecánica, salvo cuando en otro Documento se indique otra cosa.
El Contratista suministrará e instalará también las líneas de potencia entre los cuadros antes mencionados y
los motores de la instalación mecánica, completos de tubos de protección, bandejas, cajas de derivación, empalmes,
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etc, así como el cableado para control, mandos a distancia e interconexiones, salvo cuando en otro Documento se
indique otra cosa.
La instalación eléctrica cumplirá con las exigencias marcadas por el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión.
La Empresa Instaladora Eléctrica será responsable de la alimentación eléctrica a todos los cuadros arriba
mencionados, que estará constituida por 3 fases, neutro y tierra. El conexionado entre estos cables y los cuadros estará
a cargo del Contratista.
El Contratista deberá suministrar a la Empresa Instaladora Eléctrica la información necesaria para las
acometidas a sus cuadros, como el lugar exacto de emplazamiento, la potencia máxima absorbida y, cuando sea
necesario, la corriente máxima absorbida y la caída de tensión admisible en régimen transitorio.
Salvo cuando se exprese lo contrario en la Memoria del Proyecto, las características de la alimentación
eléctrica serán las siguientes: tensión trifásica a 380 V entre fases y 220 V entre fases y neutro, frecuencia 50 Hz.
18.7. PINTURAS Y COLORES.
Todas las conducciones de una instalación estarán señalizadas de acuerdo a lo indicado en las normas UNE,
con franjas, anillos y flechas dispuestos sobre la superficie exterior de la misma o, en su caso, de su aislamiento térmico.
Los equipos y aparatos mantendrán los mismos colores de fábrica. Los desperfectos, debidos a golpes,
raspaduras, etc, serán arreglados en obra satisfactoriamente a juicio de la DO.
En la sala de máquinas se dispondrá el código de colores enmarcado bajo cristal, junto al esquema de principio
de la instalación.
18.8. IDENTIFICACION.
Al final de la obra, todos los aparatos, equipos y cuadros eléctricos deberán marcarse con una chapa de
identificación, sobre la cual se indicarán nombre y número del aparato.
La escritura deberá ser de tipo indeleble, pudiendo sustituirse por un grabado. Los caracteres tendrán una
altura no menor de 50 mm.
En los cuadros eléctricos todos los bornes de salida deberán tener un número de identificación que se
corresponderá al indicado en el esquema de mando y potencia.
Todos los equipos y aparatos importantes de la instalación, en particular aquellos que consumen energía,
deberán venir equipados de fábrica, en cumplimiento de la normativa vigente, con una placa de identificación, en la
que se indicarán sus características principales, así como nombre del fabricante, modelo y tipo. En las especificaciones
de cada aparato o equipo se indicarán las características que, como mínimo, deberán figurar en la placa de
identificación.
Las placas se fijarán mediante remaches o soldadura o con material adhesivo, de manera que se asegure su
inmovibilidad, se situarán en un lugar visible y estarán escritas con caracteres claros y en la lengua o lenguas oficiales
españolas.
18.9.LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION.
Todas las redes de distribución de agua en circuito cerrado o abierto deberán ser internamente limpiadas antes
de su funcionamiento, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro material extraño.
Durante el montaje se habrá puesto extremo cuidado en evitar la introducción de materias extrañas dentro de
tubería y equipos, protegiendo sus aperturas con adecuados tapones. Antes de su instalación, tuberías, accesorios y
válvulas deberán ser examinados y limpiados.
Cuando se haya completado la instalación de una red de distribución de un fluido caloportador, el Contratista
deberá llenarla con una solución acuosa detergente. A continuación, se pondrán en funcionamiento las bombas y se
dejará circular el agua al menos durante dos horas. Después se vaciará la red y se enjuagará con agua limpia procedente
de la alimentación.
En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulación de agua refrigerada y caliente (hasta 100º), una vez
completada la limpieza y llenada la red, se comprobará que el agua del circuito tenga un PH ligeramente alcalino,
alrededor de 7,5. Si el PH tuviese que ser ácido, se repetirá la operación de limpieza tantas veces como sea necesario.
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Después de haber completado las pruebas de estanquidad de una red de distribución de agua sanitaria y antes
de poner el sistema en operación, la red deberá desinfectarse, rellenándola en su totalidad con una solución que
contenga, al menos, 50 partes por millón de cloro libre. Se somete el sistema a una presión de 4 bar y, durante 6 horas
por lo menos, se irán abriendo todos los grifos, uno por uno, para que el cloro actúe en todos los ramales de la red.
Los filtros de malla metálica puestos para protección de las bombas se dejarán en su sitio por lo menos durante
una semana más, hasta tanto se juzgue completada la eliminación de las partículas más finas que puede retener el tamiz
de la malla.
La limpieza interior de las redes de distribución de aire se efectuará una vez completado el montaje de la red
y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conexionar las unidades terminales y montar los elementos de
acabado y los muebles.
Se pondrán en marcha los ventiladores hasta tanto el aire a la salida de las aperturas presente el aspecto, a
simple vista, de no contener polvo.
18.10. PRUEBAS.
El Contratista pondrá a disposición todos los medios humanos y materiales necesarios para efectuar las
pruebas parciales y finales de la instalación, efectuadas según se indicará a continuación para las pruebas finales y, para
las pruebas parciales, en otros capítulos de este PCT.
Las pruebas parciales estarán precedidas de una comprobación de los materiales al momento de su recepción
en obra.
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que acredite el cumplimiento
de la normativa en vigor, nacional o extranjera, su recepción se realizará comprobando, únicamente sus características
aparentes.
Cuando el material o equipo esté instalado, se comprobará que el montaje cumple con las exigencias marcadas
en la respectiva especificación (conexiones hidráulicas y eléctricas, fijación a la estructura del edificio, accesibilidad,
accesorios de seguridad y funcionamiento, etc).
Sucesivamente, cada material o equipo participará también de las pruebas parciales y totales del conjunto de
la instalación (estanquidad, funcionamiento, puesta a tierra, aislamiento, ruidos y vibraciones, etc).
18.11. PRUEBAS FINALES.
Una vez la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las especificaciones del proyecto,
y que haya sido ajustada y equilibrada de acuerdo a lo indicado en las normas UNE, se deberán realizar las pruebas
finales del conjunto de la instalación y según indicaciones de la DO cuando así se requiera.

18.12. ENTRENAMIENTO.
El Contratista deberá adiestrar adecuadamente, tanto en la explotación como en el mantenimiento de las
instalaciones, al personal que en número y cualificación designe la Propiedad.
Para ello, por un periodo no inferior a lo que se indique en otro Documento y antes de abandonar la obra, el
Contratista asignará específicamente el personal adecuado de su plantilla para llevar a cabo el entrenamiento, de
acuerdo con el programa que presente y que deberá ser aprobado por la DO.
18.13.REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y UTILES ESPECIFICOS.
El Contratista incorporará a los equipos los repuestos recomendados por el fabricante para el periodo de
funcionamiento que se indica en otro Documento, de acuerdo con la lista de materiales entregada con la oferta.
18.14. EJECUCION DE LAS REDES DE TUBERIAS.
18.14.1. CONDICIONES GENERALES.
La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos previstos en el proyecto
sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las características del agua de suministro respecto de su
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potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias para la mayor duración posible de la
instalación así como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación.
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica realizados al
efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas
realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco
sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema
de vaciado.
El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier
tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente.
La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a fenómenos de corrosión,
esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. Las conducciones no deben ser instaladas en
contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. Si fuese preciso, además del
revestimiento de protección, se procederá a realizar una protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera el caso,
con corriente impresa.
18.14.2. UNIONES Y JUNTAS.
Las uniones de los tubos serán estancas.
Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el adecuado
establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y
derivaciones.
En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos serán del tipo cónico, de acuerdo
a la norma UNE 10 242:1995. Los tubos sólo pueden soldarse si la protección interior se puede restablecer o si puede
aplicarse una nueva. Son admisibles las soldaduras fuertes, siempre que se sigan las instrucciones del fabricante. Los
tubos no se podrán curvar salvo cuando se verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones
tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante.
Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por medio de manguitos mecánicos.
La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podrá realizar mediante manguitos para soldar por capilaridad o por
enchufe soldado. Los manguitos mecánicos podrán ser de compresión, de ajuste cónico y de pestañas.
Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante.
18.14.3. PROTECCIONES.
Protección contra la corrosión
Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su
superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un elemento separador de material adecuado
e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de
dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales
como codos, curvas.
Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, según el material de los
mismos, serán:
- Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano.
- Para tubos de cobre con revestimiento de plástico.
- Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún, con
láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura.
Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se recubrirán con una lechada de
cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente deben recubrirse preferentemente con una coquilla o
envoltura aislante de un material que no absorba humedad y que permita las dilataciones y contracciones provocadas
por las variaciones de temperatura.
Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los tubos de acero podrán ser
protegidos, además, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero que discurran por cubiertas de hormigón se
dispondrá de manera adicional a la envuelta del tubo de una lámina de retención de 1 m de ancho entre éstos y el
hormigón. Cuando los tubos discurran por canales de suelo, ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que
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disponen de adecuada ventilación y drenaje. En las redes metálicas enterradas, se instalará una junta dieléctrica después
de la entrada al edificio y antes de la salida.
Protección contra las condensaciones
Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible formación de
condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente
aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor, que evite los daños que dichas condensaciones
pudieran causar al resto de la edificación.
Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de protección contra los
agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para ambas protecciones.
Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989.
Protecciones térmicas
Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se considerarán
adecuados para soportar altas temperaturas.
Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces de helar
el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y al
diámetro de cada tramo afectado, considerándose adecuado el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999.
Protección contra esfuerzos mecánicos
Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento constructivo que
pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda, también de sección circular,
de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical,
el pasatubos sobresaldrá al menos 3 centímetros por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin
de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual
al diámetro de la tubería más 1 centímetro.
Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del
edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de forma que los posibles movimientos estructurales no le
transmitan esfuerzos de tipo mecánico.
La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de servicio admisible. La
magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos medido inmediatamente antes de
éstos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe descender por debajo del 50 % de la presión de
servicio.
Protección contra ruidos
Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al respecto, se adoptarán
las siguientes:
- Los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las conducciones estarán situados en
zonas comunes.
- A la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la transmisión del ruido y las vibraciones a
lo largo de la red de distribución. Dichos conectores serán adecuados al tipo de tubo y al lugar de su instalación.
Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que transporten el agua a
velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios. Igualmente, se utilizarán anclajes y guías flexibles que vayan a estar
rígidamente unidos a la estructura del edificio.

18.14.4. ACCESORIOS.
Grapas y abrazaderas
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La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los
tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos
y/o vibraciones al edificio.
El tipo de grapa o a brazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico.
Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un elemento de tipo elástico
semirrígido entre la abrazadera y el tubo.
Soportes
Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre éstos y nunca sobre los propios tubos o
sus uniones.
No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible
otra solución, para lo cual se adoptarán las medidas preventivas necesarias. La longitud de empotramiento será tal que
garantice una perfecta fijación de la red sin posibles desprendimientos.
De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en los mismos casos,
incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos.
La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro y de su posición en la
instalación.
18.15. EJECUCION DE LOS SISTEMAS DE MEDICION DEL CONSUMO. CONTADORES.
18.15.1. ALOJAMIENTO DEL CONTADOR GENERAL.
La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación no
afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice
la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. El desagüe lo conformará un sumidero de tipo
sifónico provisto de rejilla de acero inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hará a la
red de saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para absorber dicho caudal, y si no lo fuese, se hará directamente
a la red pública de alcantarillado.
Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán adecuadamente
mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia
el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general.
En cualquier caso, contará con la preinstalación adecuada para una conexión de envío de señales para la lectura
a distancia del contador.
Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie como posibles
esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros o
rejillas, que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. Irán provistas de cerradura y llave, para impedir la
manipulación por personas no autorizadas, tanto del contador como de sus llaves.
18.15.2.CONTADORES INDIVIDUALES AISLADOS.

Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los
requisitos establecidos en el apartado anterior en cuanto a sus condiciones de ejecución. En cualquier caso este
alojamiento dispondrá de desagüe capaz para el caudal máximo contenido en este tramo de la instalación, conectado,
o bien a la red general de evacuación del edificio, o bien con una red independiente que recoja todos ellos y la conecte
con dicha red general.
18.16. EJECUCION DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LA PRESION.
18.16.1. MONTAJE DEL GRUPO DE SOBREELEVACION.
Depósito auxiliar de alimentación
En estos depósitos el agua de consumo humano podrá ser almacenada bajo las siguientes premisas:
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- El depósito habrá de estar fácilmente accesible y ser fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y ésta ha de
estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación.
- Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con
dispositivos eficaces tales como tamices de trama densa para ventilación y aireación, sifón para el rebosado.
En cuanto a su construcción, será capaz de resistir las cargas previstas debidas al agua contenida más las debidas
a la sobrepresión de la red si es el caso.
Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero, considerando las disposiciones contra retorno del agua
especificadas anteriormente.
Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito de uno o varios dispositivos de cierre para evitar que el
nivel de llenado del mismo supere el máximo previsto. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de
existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no
producir el deterioro de las anteriores.
La centralita de maniobra y control del equipo dispondrá de un hidronivel de protección para impedir el
funcionamiento de las bombas con bajo nivel de agua.
Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida en el depósito,
para facilitar su mantenimiento y limpieza. Así mismo, se construirán y conectarán de manera que el agua se renueve
por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada.
Bombas
Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia al
conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán, además
interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo éstos de anclaje del mismo a la citada
bancada.
A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico, con el fin de impedir la transmisión de vibraciones
a la red de tuberías.
Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba, de manera que se puedan desmontar
sin interrupción del abastecimiento de agua.
Los sistemas antivibratorios tendrán unos valores de transmisibilidad inferiores a los establecidos en el apartado
correspondiente.
Se considerarán válidos los soportes antivibratorios y los manguitos elásticos que cumplan lo dispuesto en la
norma UNE 100 153:1988.
Se realizará siempre una adecuada nivelación.
Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas.
Depósito de presión
Estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de servicio, haciendo
las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las bombas, de tal manera que éstas sólo
funcionen en el momento en que disminuya la presión en el interior del depósito hasta los límites establecidos,
provocando el corte de corriente, y por tanto la parada de los equipos de bombeo, cuando se alcance la presión máxima
del aire contenido en el depósito. Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el depósito.
En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos como bombas se
desee hacer entrar en funcionamiento. Dichos presostatos, se tararán mediante un valor de presión diferencial para que
las bombas entren en funcionamiento consecutivo para ahorrar energía.
Cumplirán la reglamentación vigente sobre aparatos a presión y su construcción atenderá en cualquier caso, al
uso previsto. Dispondrán, en lugar visible, de una placa en la que figure la contraseña de certificación, las presiones
máximas de trabajo y prueba, la fecha de timbrado, el espesor de la chapa y el volumen.
El timbre de presión máxima de trabajo del depósito superará, al menos, en 1 bar, a la presión máxima prevista
a la instalación.
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Dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura por encima de
la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito.
Con objeto de evitar paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes del equipo de bombeo, con el
consiguiente gasto de energía, se dará un margen suficientemente amplio entre la presión máxima y la presión mínima
en el interior del depósito, tal como figura en los puntos correspondientes a su cálculo.
Si se instalaran varios depósitos, éstos pueden disponerse tanto en línea como en derivación.
Las conducciones de conexión se instalarán de manera que el aire comprimido no pueda llegar ni a la entrada al
depósito ni a su salida a la red de distribución.
18.16.2. FUNCIONAMIENTO ALTERNATIVO DEL GRUPO DE PRESION CONVENCIONAL.
Se preverá una derivación alternativa (by-pass) que una el tubo de alimentación con el tubo de salida del grupo
hacia la red interior de suministro, de manera que no se produzca una interrupción total del abastecimiento por la parada
de éste y que se aproveche la presión de la red de distribución en aquellos momentos en que ésta sea suficiente para
abastecer nuestra instalación.
Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno posterior a ésta.
La válvula de tres vías estará accionada automáticamente por un manómetro y su correspondiente presostato, en función
de la presión de la red de suministro, dando paso al agua cuando ésta tome valor suficiente de abastecimiento y cerrando
el paso al grupo de presión, de manera que éste sólo funcione cuando sea imprescindible. El accionamiento de la válvula
también podrá ser manual para discriminar el sentido de circulación del agua en base a otras causas tales cómo avería,
interrupción del suministro eléctrico, etc.
Cuando en un edificio se produzca la circunstancia de tener que recurrir a un doble distribuidor principal para
dar servicio a plantas con presión de red y servicio a plantas mediante grupo de presión podrá optarse por no duplicar
dicho distribuidor y hacer funcionar la válvula de tres vías con presiones máxima y/o mínima para cada situación.
Dadas las características de funcionamiento de los grupos de presión con accionamiento regulable, no será
imprescindible, aunque sí aconsejable, la instalación de ningún tipo de circuito alternativo.
18.16.3. EJECUCION Y MONTAJE DEL REDUCTOR DE PRESION.
Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada.
Se instalarán libres de presiones y preferentemente con la caperuza de muelle dispuesta en vertical.
Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de medición de presión o un
puente de presión diferencial. Para impedir reacciones sobre el reductor de presión debe disponerse en su lado de salida
como tramo de retardo con la misma medida nominal, un tramo de tubo de una longitud mínima de cinco veces el
diámetro interior.
Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalación que por un cierre incompleto del reductor serán
sobrecargadas con una presión no admisible, hay que instalar una válvula de seguridad. La presión de salida del reductor
en estos casos ha de ajustarse como mínimo un 20 % por debajo de la presión de reacción de la válvula de seguridad.
Si por razones de servicio se requiere un by-pass, éste se proveerá de un reductor de presión. Los reductores de
presión se elegirán de acuerdo con sus correspondientes condiciones de servicio y se instalarán de manera que exista
circulación por ambos.
18.17. MONTAJE DE LOS FILTROS.
El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del
contador según el sentido de circulación del agua. Deben instalarse únicamente filtros adecuados.
En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente la
instalación de un filtro adicional en el punto de transición, para evitar la transferencia de materias sólidas de los tramos
de conducción existentes.
Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de mantenimiento, se recomienda
la instalación de filtros retroenjuagables o de instalaciones paralelas.
Hay que conectar una tubería con salida libre para la evacuación del agua del autolimpiado.
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18.17.1. INSTALACION DE APARATOS DOSIFICADORES.
Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente.
Cuando se deba tratar toda el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato de dosificación detrás
de la instalación de contador y, en caso de existir, detrás del filtro y del reductor de presión.
Si sólo ha de tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instala delante del grupo de
válvulas en la alimentación de agua fría al generador de ACS.
18.17.2. MONTAJE DE LOS EQUIPOS DE DESCALCIFICACION.
La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe conectarse con salida libre.
Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato de descalcificación
detrás de la instalación de contador, del filtro incorporado y delante de un aparato de dosificación eventualmente
existente.
Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instalará, delante del grupo
de valvulería, en la alimentación de agua fría al generador de ACS.
Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura para obtener la adecuada dureza de la
misma.
Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolítico del agua mediante ánodos de aluminio, se instalará en
el último acumulador de ACS de la serie, como especifica la norma UNE 100 050:2000.
18.18.Puesta en servicio

18.18.1. PRUEBAS Y ENSAYOS DE LAS INSTALACIONES.
1. PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES INTERIORES.
La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las
tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su
control.
Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que
se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han
servido de purga y el de la fuente de alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se
mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá en función del
tipo del material como sigue:
- Para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas según se describe en la norma UNE 100
151:1988.
- Para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas realizadas conforme al Método A de
la Norma UNE ENV 12 108:2002.
Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo,
sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.
El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de presión de 0,1 bar.
Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada.
2. PRUEBAS PARTICULARES DE LAS INSTALACIONES DE ACS.
En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento:
- Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua.
- Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados en la
simultaneidad.
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. Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el
equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno
de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas.
- Medición de temperaturas de la red.
- Con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las temperaturas del mismo, en su salida
y en los grifos. La temperatura del retorno no debe ser inferior en 3 ºC a la de salida del acumulador.

18.19.Productos de construcción

18.19.1. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES.
De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua de consumo humano
cumplirán los siguientes requisitos:
- Todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación vigente para aguas de consumo
humano.
- No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada.
- Serán resistentes a la corrosión interior.
- Serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio.
- No presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí.
- Deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 40ºC, sin que tampoco les afecte la
temperatura exterior de su entorno inmediato.
- Serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la migración de sustancias de los
materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano.
- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o químicos, no disminuirán la vida
útil prevista de la instalación.
Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, sistemas de protección o los ya
citados sistemas de tratamiento de agua.
18.19.2. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS CONDUCCIONES.
En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran adecuados para las instalaciones
de agua de consumo humano los siguientes tubos:
- Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996.
- Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996.
- Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997.
- Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995.
- Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000.
- Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004.
- Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003.
- Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004.
- Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004.
- Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004.
- Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según Norma UNE 53 960
EX:2002.
- Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961 EX:2002.
No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir concentraciones de
sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.
El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los requisitos al
respecto.
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los
tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo.
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las
juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras,
cumplirán igualmente las condiciones expuestas.
1. AISLANTES TERMICOS.
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El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y
congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la temperatura de
aplicación.
2. VALVULAS Y LLAVES.
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen.
El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero
inoxidable, aleaciones especiales o plástico.
Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si sirven como órgano
de cierre para trabajos de mantenimiento.
Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar.
18.20. INCOMPATIBILIDADES.
18.20.1. INCOMPATIBILIDAD DE LOS MATERIALES Y EL AGUA.
Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y cobre controlando la agresividad
del agua. Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión
cloruro superiores a 250 mg/l. Para su valoración se empleará el índice de Langelier. Para los tubos de cobre se
consideraran agresivas las aguas dulces y ácidas (pH inferior a 6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su valoración
se empleará el índice de Lucey.
Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será
necesario un tratamiento serán:
Características
caliente

Agua fría

Agua

Resistividad (Ohm x cm)
4.500

1.500 – 4.500

2.200

Título alcalimétrico completo (TAC) meq/l

1,6 mínimo

1,6 mínimo

Oxígeno disuelto, mg/l

4 mínimo

CO2 libre, mg/l

30 máximo

CO2 agresivo, mg/l

5 máximo

-

Calcio (Ca2+), mg/l

32 mínimo

32 mínimo

Sulfatos (SO42-), mg/l

150 máximo 96 máximo

Cloruros (Cl-), mg/l

100 máximo 71 máximo

Sulfatos + Cloruros, meq/l

-

–

15 máximo

3 máximo

Para los tubos de cobre las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será necesario un
tratamiento serán:
Características

Agua fría y agua caliente

pH

7,0 mínimo

CO2 libre, mg/l

no concentraciones altas
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Indice de Langelier (IS)

debe ser positivo

Dureza total (TH), ºF

5 mínimo (no aguas dulces)

Para las tuberías de acero inoxidable las calidades se seleccionarán en función del contenido de cloruros
disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI-304. Para concentraciones
superiores es necesario utilizar el AISI-316.3.1.

18.20.2. INCOMPATIBILIDAD ENTRE MATERIALES.
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico
excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor.
En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según el
sentido de circulación del agua, para evitar la aparición de fenómenos de corrosión por la formación de pares galvánicos
y arrastre de iones Cu+ hacia las conducciones de acero galvanizado, que aceleren el proceso de perforación.
Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en
acero.
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos antielectrolíticos,
de material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado.
Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una válvula de
retención entre ambas tuberías.
Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos
materiales.
18.21.Condiciones y características técnicas de los aparatos sanitarios
18.21.1. GENERALIDADES.
Los aparatos sanitarios se definen por las siguientes características:
- función que cumplen.
- modelo del fabricante.
- dimensiones.
- color.
Estas características serán definidas por el autor del Proyecto en los documentos: Mediciones, Pliego de
Condiciones Particulares y Planos. En cualquier caso, antes de la entrega en obra de los aparatos sanitarios, la empresa
instaladora deberá suministrar muestras de los aparatos para obtener la aprobación escrita por parte de la DO.
18.21.2. MATERIALES.
Los materiales empleados en la fabricación de los aparatos sanitarios deberán ser resistentes a los cambios de
temperatura, los impactos y la acción de los ácidos. Cuando el aparato sea acabado con un esmalte, éste deberá estar
perfectamente adherido al material de soporte.
Los materiales empleados en la fabricación de los aparatos serán los siguientes:
- Porcelana vitrificada, cocida a temperatura superior a 1.300 ºC, utilizada para aparatos sanitarios de pequeñas
dimensiones, como lavabos, bidés, platos de ducha, etc. La porcelana será durísima, compacta, impermeable en todo
su espesor, con soldadura perfecta entre la masa y la superficie de esmalte, que forma un cuerpo único, resultando de
la vitrificación de caolín, cuarzo, pedernal y feldespato, con otros materiales especiales. Después sufren una cocción
progresiva y prolongada a temperaturas superiores a los 1.300 ºC, también dos veces; la primera para el bizcocho y la
segunda para la pieza ya terminada.
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- Gres aporcelanado, cocida a temperatura sobre los 1.300 ºC, apto para aparatos de grandes dimensiones, como bañeras,
urinarios verticales, etc. El gres es una pasta formada por un grueso de armazón de arcilla porosa y granulada, revestido
con una capa de tierra cocida en blanco o de material de porcelana, a su vez recubierta con una capa de esmalte.
- Loza esmaltada. Es un perfeccionamiento de la loza de barro, formada por una pasta blanca, relativamente dura que,
a veces, se la denomina impropiamente porcelana opaca o semiporcelana. Está constituida por una masa porosa en las
que los principales componentes son el caolín, feldespato, cuarzo y arcilla corriente. Las pasta se cuece dos veces, la
segunda de ellas, después de aplicar una sutil capa de esmalte, y ambas a unas temperaturas alrededor de los 1.000 ºC.
El material resultante es una capa de esmalte sobrepuesta a una masa porosa y absorbente.
- Fundición esmaltada. Es una fundición gris, con 3 - 5 % de C., que lleva soldada una capa de porcelana esmaltada,
aplicándose cocido en dos capas sucesivas, hasta lograr el espesor deseado. Es muy importante el desoxidado de la
superficie de fundición, para la adherencia total del esmalte, así como su coeficiente de dilatación y elasticidad.
- Acero inoxidable. Se utilizan aceros al cromo-níquel, muy utilizado en fregaderos, con espesores variables.
- Piedra artificial. Es un hormigón formado por cementos que pueden llevar colorantes, chinas y arenas procedentes de
piedras artificiales (granitos, mármol, etc), sometidos posteriormente a un cuidadoso pulimento.
- Mármol. Se obtiene a partir de un bloque de mármol, que se labra hasta obtener el aparato sanitario, puliéndolo
finalmente. Debe ser un mármol de calidad, homogéneo, de grano fino y sin grietas, fallas ni pelos.
- Plásticos. Están empezando a irrumpir en algunos tipos de aparatos para usos concretos, utilizándose como materiales
más idóneos el metacrilato y las fibras de vidrio con resinas de poliéster, mediante moldeo, sin bien estos materiales
adolecen, por lo general, de falta de dureza superficial, por lo que su aspecto rápidamente se deteriora por el rayado.
18.21.3. APARATOS SANITARIOS.
Bañeras y duchas.
Es el aparato sanitario adecuado para el lavado del cuerpo entero, siendo más higiénica la ducha que el baño.
Hay que distinguir entre bañera completa y medio baño, y la bañera de asiento o baño-asiento. Existen diversos
variantes, como bañera-hidromasaje, circular, etc.
La bañera lleva tapón de desagüe y rebosadero, el plato de ducha no.
Son recomendables las de fundición y chapa de acero esmaltada. Llevarán toma de tierra según REBT.
Lavabos.
Existe una variedad y gamas muy diversas, que van desde el pequeño lavamanos, hasta los de doble seno.
Existen de pedestal (para apoyo en el suelo), tipo mural (apoyo en cartelas) y sobre encimera.
La capacidad es hasta el rebosadero y la válvula de desagüe mínima de 30 mm.
Se fabrican en porcelana vitrificada, gres, mármol y acero esmaltado, siendo poco recomendables los de loza
y porcelana esmaltada.
Inodoros y placas turcas.
Son la pieza más importante en la higienización de los cuartos de baño y aseo. En ellos, la taza y el sifón
forman una sola pieza, distinguiéndose los de salida vertical y los de salida horizontal y oblicua.
Es un elemento importante del mismo el sistema de limpieza y evacuación de residuos, pudiendo hacerse por
cisterna alta, tanque bajo o fluxómetro.
La cisterna alta se usa cada vez menos y consiste en la caída libre de un volumen de agua de 8 a 10 litros,
colocado a una altura de 1,5 a 2 metros, produciendo el arrastre de los residuos sólidos con facilidad.
El tanque bajo, situado justamente encima de la taza, produce una descarga de 12 a 15 l, debido a su poco
desnivel. La salida se hace turbulenta para realizar el arrastre de la materia sólida.
Fluxómetro.
La válvula de descarga (fluxómetro), produce un fuerte caudal de unos 1,25 l/s, pero, para que sea eficaz,
precisa una presión mínima y el tiempo que dura la descarga es a voluntad del usuario.
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Entre las ventajas que presenta, podemos destacar las siguientes:
- Ocupa menor espacio que las cisternas.
- Son de aspecto y acabado más agradable y estético.
- Menos ruidoso que la cisterna alta.
- Se puede utilizar inmediatamente después de su uso.
- No produce inundaciones.
- Siempre que su uso sea racional, economizan agua.
Entre los inconvenientes, destacaremos:
- Su elevado caudal precisa una red de mayor diámetro.
- La presión residual debe ser mayor que en un grifo normal, lo que obliga casi siempre a disponer una instalación
independiente, con el consiguiente encarecimiento.
- Produce un descenso de la línea piezométrica, cuando coinciden varias descargas a la vez.
- Peligro de golpes de ariete.
Su utilización puede ser indistinta para inodoros como placas turcas.
Fregaderos.
Se definen por el número de senos y si llevan o no escurreplatos, distinguiéndose entre los fabricados con
material cerámico, acero inoxidable y material plástico.
El fregadero de doble seno puede llevar desagüe único e independiente, si bien, lógicamente las salidas del
seno son independientes, estando equipados de un rebosadero, tapón y cadenilla.
Se fabrican de fundición esmaltada, acero esmaltado, gres, porcelana vitrificada, acero inoxidable y materias
plásticas.
Urinarios.
Existen de dos tipos: urinario mural y colgante. Se suelen colocar en batería en locales de uso público.
Se fabrican en porcelana vitrificada, loza, gres y fundición esmaltada.
Los murales suelen estar compuestos por distintas piezas que se acoplan en su montaje y separadores que
aíslan unos de otros al colocarlos en batería.
El sistema de limpieza puede ser con válvula individual manual o con depósito colectivo de descarga
intermitente y automática, siendo la disposición más adecuada para urinarios públicos.
Bidé.
Se fabrican en porcelana vitrificada y en loza (éstos últimos poco recomendables), midiendo su capacidad
hasta el rebosadero. Siempre deben ir dotados de agua fría y caliente.
Vertedero.
Este aparato sanitario tiene su utilidad para edificios muy singulares (hospitales, oficinas, etc), como elemento
para el vertido de aguas residuales con elementos indisolubles (papeles, algodones, etc), siendo de escasa utilidad en
edificios de viviendas.
Debe llevar una rejilla de acero inoxidable, sifón incorporado y válvula de salida de gran diámetro,
pudiéndose limpiar con descargas similares a los inodoros (cisternas, tanques o fluxores).
Por lo general, se fabrican en porcelana vitrificada, gres porcelanado o fundición esmaltada.
Lavadero.
Este aparato sanitario va cediendo su utilización, debido a las máquinas lavadoras. Sus dimensiones
geométricas son muy variables, va provisto de batidera (ondulaciones con pendiente) cuyo ancho no debe ser inferior
a 40 cm.
Se fabrican en fundición esmaltada, loza vitrificada y piedra artificial. Su capacidad se mide hasta le
rebosadero.
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Fuente.
Son adecuadas en edificios públicos o semipúblicos (oficinas, escuelas, etc).
Es muy importante en ellas las condiciones higiénicas del grifo, el cual dará un chorro inclinado que permita
beber sin necesidad de vaso y sin apoyar la boca en él.
Tendrá rebosadero y salida de fácil regulación. Se fabrican de porcelana vitrificada, gres, piedra artificial y
acero inoxidable. Modernamente se combinan con un enfriador eléctrico, proporcionando el agua fresca.
Máquinas.
Bajo esta denominación abarcamos los electrodomésticos que básicamente precisan toma de agua y desagüe
para su funcionamiento, como son: el lavavajillas y la lavadora. Estas máquinas precisan también un desagüe con sifón,
para el dispositivo de bombeo que suelen llevar para su evacuación.
18.21.4. MONTAJE.
Los aparatos sanitarios se instalarán perfectamente nivelados y aplomados, en los lugares indicados en los
Planos, debiendo presentar planos de detalle a escala 1:20 o superior.
Las alturas de montaje sobre el nivel del piso terminado, salvo cuando en los Planos de detalle se indique otra
medida, serán las siguientes:
- lavabo: 78 a 82 cm.
- fregadero: 85 a 90 cm.
- vertedero: 65 a 70 cm.
- inodoro (sin asiento): 36 a 40 cm.
- bidet: 38 a 40 cm.
- urinario de pared (borde): 55 a 65 cm.
- lavadero: 80 a 85 cm.
- bañera: 60 cm como máximo.
El fondo del plato de la ducha o de la bañera se instalará a una altura sobre el suelo tal que la pendiente de la
tubería de desagüe no sea inferior al 2 %.
La altura de montaje, medida desde el fondo del plato de ducha o bañera, de la grifería para la ducha quedará
como sigue:
- válvulas: 1 a 1,2 m.
- rociador: 1,90 a 2,10 m.
Para el montaje de los aparatos y sus accesorios se seguirán las instrucciones facilitadas por el fabricante.
18.21.5. PROTECCION Y LIMPIEZA.
Los aparatos sanitarios se manejarán en obra con sumo cuidado y quedarán protegidos durante la
construcción, antes y después del montaje, contra golpes.
Asimismo, se deberá evitar la entrada de suciedad y escombros en el recipiente de los aparatos y en las
aperturas de desagüe y rebosadero.
Una vez acabada la obra y antes de la entrega provisional, la empresa instaladora deberá limpiar
perfectamente todos los aparatos sanitarios, eliminando, además, las protecciones con las que vienen de fábrica, sin
utilizar productos ácidos o abrasivos.
La DO rechazará cualquier aparato que, a su juicio, presente imperfecciones en el esmalte o color, fisuras,
roturas, etc.
18.21.6. COMPROBACIONES.
Cuando el aparato llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de la
normativa en vigor, nacional o extranjera, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características
aparentes.
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La DO comprobará los siguientes aspectos de cada uno de los aparatos sanitarios:
- daños, imperfecciones y limpieza.
- altura de montaje y nivelación.
- fijación a paramentos.
- situación de la grifería.
- conexiones hidráulicas.
- conexión a las redes de desagüe y ventilación.

18.22.Mantenimiento y conservación
18.22.1. INTERRUPCION DEL SERVICIO.
En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas desde su
terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su
vaciado.
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente,
deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser
taponadas.
18.22.2. NUEVA PUESTA EN SERVICIO.
En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual.
Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas
provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento
siguiente:
- Para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, empezando por la llave de
cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las
conducciones por apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada más alta,
hasta que no salga más aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones. - Una
vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se comprobará la estanqueidad de la
instalación por control visual de todas las conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo.
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18.22.3. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.
Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán detalladamente las
prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para
la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3.
Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos de medida, control,
protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades terminales, que deban quedar ocultos, se situarán en
espacios que permitan la accesibilidad.
Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido para facilitar la
inspección de las mismas y de sus accesorios.
En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las montantes hasta cada derivación
particular se considerará que forman parte de la instalación general, a efectos de conservación y mantenimiento

puesto que discurren por zonas comunes del edificio.
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19. INSTAL.LACIO CLIMATITZACIO.

19.1. Generalitats.
La instal.lació està composta pels elements definits en la Memòria d'aquesta Instal.lació d'Aire Acondicionat.
Els materials i equips a emprar s'ajustaran a les recomanacions que s'enuncien en els punts que segueixen, encara que serà
possible emprar materials i equips que no s'ajustin exactament, sempre i quan les diferències no siguin bàsiques, i la seva
utilització sigui autoritzada per la Direcció de l'Obra.
Cada element important de la instal.lació, es subministrarà amb doble joc de manuals de funcionament i catàleg de recanvis,
i portarà una placa o marca, amb el nom i adreça del fabricant, així com les característiques que defineixen l'aparell.
Tots els elements que es fabriquen en sèrie deuen ser iguals entre sí i el mateix els elements que realitzin una mateixa funció.
La instal.lació es muntarà en forma armònica amb la resta dels elements de l'edifici, sota la Direcció Facultativa dels tècnics.
Tots els documents, Memòria, Plec de Condicions, Estat d'Amidaments i Plànols, s'utilitzaran per a estudiar i pressupostar
la instal.lació.
L'industrial podrà presentar alguna variant que cregui oportuna, sempre que en les mateixes es respectin les dades bàsiques
de la instal.lació; potències frigorífiques i calorífiques, caudals d'aire en moviment, etc. La presentació de l'oferta suposa
l'acceptació del Projecte, tal com s'ha estudiat i especificat, i per consegüent, suposa l'acceptació de la responsabilitat sobre
el funcionament de la instal.lació, en quant a resultats obtinguts sempre que es tinguin valors de les dades de partida iguals
o inferiors als assenyalats en la Memòria.
En cas de que l'industrial, per a poder acceptar la responsabilitat sobre la instal.lació, cregui oportú modificar algun dels
materials o sistemes aquí indicats, podrà assenyalar-ho lliurement en la seva oferta.
El pressupost haurà d'ordenar-se segons partides o posicions consignades en l'Estat d'Amidaments, i en el mateix hauran
d'indicar-se marques o característiques que permetin identificar els elements que s'ofereixin així com els preus unitaris que
es sol.liciten.
Rebut el pressupost, i adjudicada la instal.lació, aquesta haurà de considerar-se provisional mentre l'instal.lador no presenti
uns plànols de muntatge dels elements de la instal.lació, per triplicat, i faciliti els preus unitaris de tots els elements que
constitueixen la instal.lació, sent aquests aprovats per la Direcció Tècnica de l'Obra i per la propietat.
Qualsevol modificació de l'Estat d'Amidaments, es realitzarà en coordinació amb la Direcció Tècnica, i es facturarà d'acord
als preus unitaris establerts. Qualsevol modificació no subjecte al preu anterior, serà objecte d'un nou pressupost, o preu
contradictori, i haurà de ser aprovat per la Propietat i per la Direcció Tècnica de l'Obra.
L'industrial haurà de facilitar sense despeses una mostra de tots els materials no específicament detallats en els documents i
plànols que s'adjunten, i que ha d'emprar en la instal.lació. Examinades aquestes mostres per la Direcció de l'Obra, aquesta
donarà la seva acceptació o objecció ben entès que aquesta elecció és sols orientativa, sent responsable l'Industrial instal.lador
del seu bon servei i de que compleixin totes les condicions exigides per les Reglamentacions oficials vigents i les normes
pròpies de la companyia subministradora d'energia elèctrica.

19.2. Unitats bombes de calor.
Aquestes unitats seran del tipus compacte o partit amb envoltura metàl.lica i baix nivell de soroll sent del tipus Aire-Aire,
pel que hauran de tenir les característiques correctes per a la presa de l'aire de condensació de l'exterior-interior.
Les unitats han d'anar controlades en cascada per obtenir el control de capacitat per etapes, segons les necessitats de la
instal.lació.

19.3. Conductes d'aire.

Es construiran segons s'especifica en Memòria i Estat d'Amidaments.
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Es subjectaran amb brides d'acer galvanitzat, situades cada dos metres com a mínim. La secció es tancarà mitjançant junta
Pittsbourgh o similar, i l'empalmament serà del tipus a doble beina o similar.
Els conductes interiors seran de fibra de vidre de 30 mm. com a mínim, amb barrera de vapor de protecció d'alumini o
similar, aportant-se el corresponent Certificat de Resistència al Foc, d'acord amb el que s'ha sol.licitat en Projecte segons
N.B.I.-C.P.I.-82.
Els conductes exteriors es construiran amb planxes d'acer galvanitzat a l'interior i exterior del conducte de 50 mm. d'aïllament
interior, separant les planxes amb material isotèrmic. Les juntes seran segellades amb massilla anti-humitat de llarga vida.

19.4. Reixetes i Difusors.
Les reixetes d'impulsió seran de doble deflexió, amb álabes horitzontals a la part frontal i álabes verticals a l'interior,
disposant de regulació volumètrica de làmines contraposades de color negre.
Els difusors circulars de sostre hauran de tenir una relació d'inducció elevada, portant així mateix una regulació volumètrica.
Les reixetes de retorn hauran de tenir una sola filera d'álabes horitzontals superposats. Quan el retorn de varies sales sigui
per plenum, haurà de portar regulació volumètrica.
Les reixetes de sobrepressió en portes tindran doble marc.
Totes les reixetes seran construides en perfils laminats d'alumini, amb superficie decapada al bany de conservació de color
natural, o també, en alumini anoditzat.

19.5. Exclusions i ajuts.
L'escomesa d'electricitat i els desguassos de les unitats, s'exclouen del present projecte. Així mateix, els ajuts del ram de
paleta, i bancades seran excloses.
El contractista d'Obra Civil, facilitarà bastides però no peonada d'ajut, així com els elements necessaris per al moviment de
materials, que seran a compte de l'Instal.lador.

19.6. Recepció de la Instal.lació.
En la recepció provissional de la Instal.lació, es comprovarà específicament el següent, a part de tot aquell que consideri
necessari la Direcció:
-Que la instal.lació s'ajusta al projecte.
-Que els elements de la instal.lació han estat correctament regulats i ajustats.
-Que cap element de la instal.lació produeix goteres ni condensacions.
-Que s'obtenen les temperatures establertes amb error de més menys 1ºC, i les humitats prefixades amb error en més menys
5% HR.
-Que els nivells sonors obtinguts són inferiors als assenyalats.

Les exigències anteriors en quant a temperatures, humitats, nivells sonors i la lògica exigència d'absència de corrents
(velocitat màxima en zona ocupada: 0'15 m/seg) obliga a l'instal.lador a revisar el present projecte i emetre la seva
conformitat al mateix o presentar les seves objeccions.

19.7. Responsabilitat.
Si el Contractista considera que ha d'introduïr-se alguna modificació en el Projecte, haurà de propossar-la amb antelació al
signament del Contracte per a la realització de la Instal.lació, sempre que redundi en un benefici per la propietat, tant en unes
millores tècniques com econòmiques, la qual cosa el Contractista acceptarà una Responsabilitat total, sobre el funcionament
de la Instal.lació que es contracti.
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19.8. Medició i valoració.
La instal.lació es medirà per unitats d'Elements Climatitzadors, unitats d'Extracció, elements d'impulsió i retorn, unitats
d'automatisme, Instal.lació elèctrica exclosa escomesa, equips de maniobra, etc, valorant-se completament instal.lades
aquestes unitats.
La medició dels conductes serà per metres lineals. En la seva valoració s'inclourà la part proporcional d'ajut al seu muntatge,
comportes, etc, totalment acabada.
Tota partida que sigui susceptible de poder-li donar un preu unitari, completament instal.lada, es desglossarà en el Pressupost,
sent d'una importància gran en el moment d'escollir la millor oferta econòmica, aquella en la que l'Industrial descomposi els
preus per unitats o metres lineals instal.lats, per a una millor gestió de l'obra, en quant a susceptibles modificacions, que
obliguin a preus contradictoris. Han d'especificar-se al màxim en l'oferta econòmica la marca i classe dels elements oferts.
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20. PROTECCIO INCENDIS.
20.1. Generalitats.

Aquest capítol compren tota la instal.lació, elements, materials i carpinteria a fi d'aconseguir la protecció requerida d'acord
amb el projecte, a fi d'acomplir la NBE-CPI-91.
Per la instal.lació dels conductes d'aigua, es tindrà en compte els requeriments del Capítol de Fontaneria.
Per tot el que fa referència als cables elèctrics, es tindrà en compte el Plec de Condicions Particulars de la Instal.lació
Elèctrica.
Per carpinteria, en quant a la seva posta en obra, cal tenir present el que es diu en el Capítol de Carpinteria d'aquest Plec.
Es requeriran tots aquells certificats de resistència contra el foc pels minuts requerits en Projecte.

20.2. Extintors.

Els extintors hauràn de ser homologats i es disposaràn segons les directrius de projecte, a una alçada inferior a 1’70 m., i en
angles morts o llocs que no estrenyin els passos.
Es feràn les proves de càrrega periòdiques preceptives, segons les disposicions del fabricant.

20.3. Medició i valoració.

La medició es realitzarà d'acord amb l'Estat d'Amidaments per aquest capítol, valorant-se tots els treballs en la seva total
execució, és a dir, incloent en el seu preu els treballs, peces i materials necessaris per a la seva col.locació, exceptuant-se
aquells treballs que siguin els propis del ram de paleta en quant als ajuts que es requereixen per aquest capítol.

Riba-roja d’Ebre, novembre de 2020

Antoni Masalias, arquitecte
En col. laboració amb TECSER
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Normativa tècnica general d’Edificació

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la
construcció vigents.
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.
Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.
En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions
municipals.
Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu
abast i dels usos previstos.

Normativa tècnica general d’Edificació

Normativa tècnica general d’Edificació
Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art.
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici
Habitatge
Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior
de l’habitatge.
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”.
(O. 09/03/1971)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos
Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso
universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitació del consum energètic
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
Instal·lacions d’ascensors
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte els
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors”
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals

Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de combustibles
Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines

Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Instal·lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior
de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de protecció al llamp
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any
2003. art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

Riba-roja d’Ebre, novembre de 2020

Antoni Masalias, arquitecte
En col·laboració amb TECSER

OBRA: ADEQUACIÓ BAR RESTAURANT DEL

POLIESPORTIU MUNICIPAL

UBICACIÓ: CARRER SANT AGUSTÍ 11

DOCUMENT DE PROJECTE EXECUTIU:
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

arquitecte:
projecte:

Antoni Masalias
Adequació bar-restaurant Poliesportiu Municipal

estudi bàsic de seguretat i salut

íNDEX
DEMOLICIONS ...............................................................................................................................4
DEMOLICIÓ MANUAL ................................................................................................................5
1.- Definició i descripció...............................................................................................................................................5
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. ...................................................................................................................6
3.- Norma de Seguretat ...............................................................................................................................................7
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. .................................................................................................9
5.- Relació d’Equips de protecció individual. ............................................................................................................10

MOVIMENT DE TERRES..............................................................................................................11
RASES I POUS .........................................................................................................................12

1.- Definició i descripció.............................................................................................................................................12
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació..................................................................................................................13
3.- Norma de Seguretat. ............................................................................................................................................14
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. ...............................................................................................17
5.- Relació d’Equips de protecció individual. ............................................................................................................18

FONAMENTS ...............................................................................................................................19
SABATES...................................................................................................................................20

1.- Definició i descripció.............................................................................................................................................20
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació..................................................................................................................21
3.- Norma de Seguretat .............................................................................................................................................22
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. ..............................................................................................23
5.- Relació d’Equips de protecció individual. ............................................................................................................24

ESTRUCTURES ...........................................................................................................................25
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU ......................................................................26

1.- Definició i descripció.............................................................................................................................................26
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació..................................................................................................................27
3.- Norma de Seguretat .............................................................................................................................................28
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. ...............................................................................................31
5.- Relació d’Equips de protecció individual. .............................................................................................................32

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES..............................................................................................33
1.- Definició i descripció.............................................................................................................................................33
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació..................................................................................................................34
3.- Norma de Seguretat .............................................................................................................................................35
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. ...............................................................................................38
5.- Relació d'Equips de protecció individual. .............................................................................................................39

COBERTES ..................................................................................................................................40
COBERTES PLANES.................................................................................................................41

1.- Definició i descripció.............................................................................................................................................41
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació..................................................................................................................42
3.- Norma de Seguretat .............................................................................................................................................43
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. ...............................................................................................45
5.- Relació d’Equips de protecció individual. .............................................................................................................46

TANCAMENTS EXTERIORS........................................................................................................47
FÀBRICA DE MAÓ....................................................................................................................48

1.- Definició i descripció.............................................................................................................................................48
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació..................................................................................................................49
3.- Norma de Seguretat .............................................................................................................................................50
4. - Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. ..............................................................................................51
5.- Relació d'Equips de protecció individual. ............................................................................................................52

TANCAMENTS INTERIORS .........................................................................................................53
TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO ...................................................................................54

1.- Definició i descripció.............................................................................................................................................54
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. ...................................................................................................................55
3.- Norma de Seguretat .............................................................................................................................................56
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. ...............................................................................................58
5.- Relació d’Equips de protecció individual. .............................................................................................................59

REVESTIMENTS DE PARAMENTS .............................................................................................60
REVESTIMENTS EXTERIORS ..................................................................................................61

1.- Definició i descripció.............................................................................................................................................61
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. ...................................................................................................................62
3.- Norma de Seguretat .............................................................................................................................................63
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització ................................................................................................ 65

5.- Relació d’Equips de protecció individual ..............................................................................................................66

REVESTIMENTS INTERIORS ...................................................................................................67
1.- Definició i descripció.............................................................................................................................................67
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. ...................................................................................................................68
3.- Norma de Seguretat .............................................................................................................................................69
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. ...............................................................................................72
5.- Relació d’Equips de protecció individual. .............................................................................................................73

PAVIMENTS .................................................................................................................................74
PAVIMENTS...............................................................................................................................75

1.- Definició i descripció.............................................................................................................................................75
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. ...................................................................................................................76
3.- Norma de Seguretat .............................................................................................................................................77
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. ...............................................................................................80
5.- Relació d’Equips de protecció individual. .............................................................................................................81

RECOBRIMENTS DE SOSTRES .................................................................................................82
RECOBRIMENTS DE SOSTRES...............................................................................................83

1.- Definició i descripció.............................................................................................................................................83
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. ...................................................................................................................84
3.- Norma de Seguretat .............................................................................................................................................85
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. ...............................................................................................87
5.- Relació d’Equips de protecció individual. .............................................................................................................88

RAM DE FUSTER.........................................................................................................................89
RAM DE FUSTER ......................................................................................................................90

1.- Definició i descripció.............................................................................................................................................90
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. ...................................................................................................................91
3.- Norma de Seguretat .............................................................................................................................................92
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. ...............................................................................................94
5.- Relació d’Equips de protecció individual. .............................................................................................................95

INSTAL·LACIONS ........................................................................................................................96
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS........................................................................97

1.- Definició i descripció.............................................................................................................................................97
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. ...................................................................................................................98
3.- Norma de Seguretat .............................................................................................................................................99
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. .............................................................................................101
5.- Relació d’Equips de protecció individual. ...........................................................................................................102

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) .....................................................................103
1.- Definició i descripció...........................................................................................................................................103
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. .................................................................................................................104
3.- Norma de Seguretat ...........................................................................................................................................105
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. .............................................................................................107
5.- Relació d’Equips de protecció individual. ...........................................................................................................108

INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT...................................................................................109
1.- Definició i descripció...........................................................................................................................................109
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. .................................................................................................................110
3.- Norma de Seguretat ...........................................................................................................................................111
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. .............................................................................................114
5.- Relació d’Equips de protecció individual. ...........................................................................................................115

ELEMENTS AUXILIARS.............................................................................................................116

DEMOLICIONS
1.-Introducció.
1.1 Definició:
La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició de l’edifici a enderrocar.

1.2 Diferents mètodes de demolició:





Demolició manual (mètode clàssic).
Demolició per mètodes mecànics:
demolició per arrossegament.
demolició per empenta.
demolició per entibament.
demolició per bola.
Demolició per explosius (voladura controlada).
Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc.

1.3 Observacions generals:
Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada, per aquest
motiu necessita sempre un projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent.
A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir:







Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a las vies de circulació, instal·lacions o
conduccions alienes a la demolició (serveis afectats), també s’haurà de fer referència a les preses de gas,
electricitat i aigua que hi hagi en l’edifici a demolir i incidint de manera especial en els dipòsits de
combustible, si els hagués.
La descripció de las operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i desinsectar
l’edifici abans de demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions per evitar explosions de gas, inundacions per
trencament de canonades d’aigua, electrocucions degudes a instal·lacions elèctriques i inclòs
contaminació per aigües residuals.
La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició.
I un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements a demolir, així com, en el
cas d’una obra entre mitjaneres la influència que aquesta pot tenir en l’estabilitat dels edificis collindants.

Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir:




una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als paràmetres de seguretat,
temps i cost.
una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense cap dificultat, àrees
d´aplec de material reciclables i de material purament de runes, per poder realitzar de forma adequada i
segura els treballs de demolició.
Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs d’evacuació de
runes, cabrestant, minipales mecàniques, traginadora de trabuc ”dúmper” etc; previsió dels Sistemes de
Protecció col·lectiva, dels equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar:
tanmateix una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària de transport de runes i la
previsió de vies d’evacuació.
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DEMOLICIÓ MANUAL
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’edifici auxiliat per eines
manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.).
L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de terres (pala
carregadora, traginadora de trabuc ”dumper”, etc.).

1.2 Descripció:
La demolició s’ha de realitzar de manera inversa al procés de construcció, és a dir:







Començant per la retirada d’instal·lacions: subministrament d’aigua, evacuació d’aigües fecals,
Subministrament de gas, ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc.
Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc.
Enderrocament de la coberta.
Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans interiors i dels tancaments exteriors.
Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, de pilars i forjats.

S’ha de realitzar l’evacuació immediata de les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes en el forjat inferior.
Per realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements de transport
horitzontal, que portarà les runes fins al punt d’evacuació vertical.
L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a aquesta finalitat, des de les diferents
plantes fins a la cota rasant del carrer, per facilitar, alhora, l’evacuació exterior.
Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runes amb l’ajuda del
muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà les runes en un contenidor.
El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan possible,
mitjançant màquines de moviment de terres de petites dimensió (minipales mecàniques).
Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a desenvolupar les
subactivitats següents:




operaris especialitzats en la realització d’enderrocs.
conductors de maquinària per al transport horitzontal.
Operadors de grua per a l’hissat de runes.

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la demolició:






Maquinària: compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió bolquet, camió portacontenidors,
grua mòbil, etc.
una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap dificultat, àrees
d’ aplec de materials reciclables i de material purament de runes; per poder realitzar de forma acurada i
segura els treballs de demolició., etc.
Eines manuals.
Instal·lació elèctrica provisional d’obra per l’ il·luminació i l’alimentació de les màquines elèctriques.
Instal·lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de les runes.
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DEMOLICIÓ MANUAL
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos editada pel Departament
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva
avaluació s' han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l' obra,
considerant: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció
de la tecnologia que aporti l' empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons
disposa l' Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d' octubre.
L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu
cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos

Probabilitat Gravetat

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

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

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

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

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

Abans de la demolició:











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

Durant la demolició:

















L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició es realitzi al
mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat d’elements que
s’abatin o es tombin.
Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués.
En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en el procés de demolició, s’hauran de deixar
alguns murs perpendiculars en les edificacions confrontants a mena de contrafort, fins a comprovar que no
ha estat afectada la seva estabilitat o fins que es restitueixi l’edificació.
En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l’operari haurà
d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, guiats per sirgues o cables en
posició horitzontal, adequadament ancorats en tots dos extrems.
Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat l’alçada sigui superior
a 6 metres, s’instal·larà en aquesta cara, una bastida o altre dispositiu equivalent per evitar la caiguda dels
treballadors.
Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior als 6 metres, s’establirà
la bastida per ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà de fer generalment llençant les runes cap a
l’interior de l’edifici que s’estigui demolint.
Cap operari es col·locarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix.
En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instal·lar les corresponents baranes
de seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal com a nivell vertical.
Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega mitjançant rampes,
tremuges, transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar les runes des de dalt.
En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir instal·lades marquesines de
gran resistència, amb la finalitat de protegir a totes les persones que es trobin a nivells inferiors.
L’abatiment d’un element es realitzarà tot i permetent el gir, però no així el desplaçament dels seus punts
de recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia de recolzament de l’element
que permeten el descens d’una manera lenta.
En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada.
Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades.
S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o altres
sistemes instal·lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la jornada, deixar l’obra neta i endreçada.
No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i suports, propis
o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran runes sobre de les bastides.
En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el vent, les
condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament.
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Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser
afectades per aquestes.
Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants col·locades braç a braç,
tancant la totalitat d’aquesta zona.
Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic.
A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en tot moment
casc, botes de seguretat i granota de treball.
En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar al treballador,
aquest emprarà guants de cuir.
En cas que es generi pols es regaran les runes.
En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els treballadors
hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a les vies respiratòries.
En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar ulleres de
protecció contraimpactes mecànics.
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos possible, l’operari
haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons).
En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents proteccions
oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal.

Després de la demolició:



Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació adjacent per observar les
possibles lesions que s'hagin pogut produir durant l’enderrocament.
S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així iniciar els treballs de construcció del nou edifici.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat.
Oxitallada
Escales de mà
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 1627/1997)
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:






Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra intermèdia i entornpeu.
L’alçada de la barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm
d’alçada. Els guardacossos hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un diàmetre
mínim de la corda de mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda
perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes,
són els pilars, ja que així la xarxa pot romandre convenientment tensa de manera que pot suportar al seu
centre un esforç de fins a 150 Kp..
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d’ample.
Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o "palenques" de peus inclinats
units a la part superior per un tauló de fusta.

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta
activitat:



Senyal de perill indefinit.
Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:

















Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de perill en general.
Senyal d’advertència de matèries explosives.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal de protecció obligatòria de la vista
Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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DEMOLICIÓ MANUAL
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

-

Treball manual de demolició pels operaris especialitzats:
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Cinturó de seguretat.
Ulleres panoràmiques (contra la pols).
Granota de treball.


-

Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador:
Cascos.
Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos.
Guants de cuir.
Davantal de cuir.
Maniguets de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.
Cinturó de seguretat anticaiguda.


-

Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic:
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó de seguretat anticaiguda.
Protecció auditiva (auriculars o tampons).
Canelleres.


-

Treballs de transport horitzontal (conductors):
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori.


-

Treballs de transport vertical (operadors de grua):
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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MOVIMENT DE TERRES
1.- Introducció.
1.1 Definició:
És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del futur edifici.

1.2 Diferents tipus de moviment de terres:




Esplanacions:
desmunts.
terraplens.
Buidats.
Excavacions de rases i pous.

1.3 Observacions generals:
L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada de terres, per
aquest motiu s’ha de:





Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots els
recursos humans i tècnics.
Coordinar les diferents activitats amb la finalitat d’optimitzar aquests recursos.
Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat s’establiran
els diferents camins de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com les zones
d’estacionament d’aquesta maquinària, si el solar ho permet.
Finalment, una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, maquinària per
al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de
Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així
com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària.

Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de l’obra amb els
mínims riscos d’accidents possibles.
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RASES I POUS
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant a cel obert.
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular.

1.2 Descripció:
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada i 7 de profunditat.
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m 2 de secció i els 15 m. de profunditat.
L’excavació es podrà realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics.
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar el cas que
aquest hagi estat rebaixat artificialment.
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa.
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar segons les
característiques del terreny.
Per realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent:





conductors de maquinària per realitzar l’excavació.
operaris per realitzar l’excavació manual.
operaris pels treballs d’estretament.
conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament de terres.

Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, en maquinària
de moviment de terres, és a dir:



màquines excavadores.
camions o traginadora de trabuc “dúmper”.

El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous:





Excavant en profunditat fins a cota i en el cas de les rases avançant en longitud alhora.
Evacuant les terres obtingudes en l’excavació.
Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant.
En el cas dels pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari, ventilació.

El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part inferior.
El destrebament es realitzarà en el sentit invers.
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RASES I POUS
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva
avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu
cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos

Probabilitat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
12.-Atrapaments per bolcada de màquines.
16.-Contactes elèctrics.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.
28.-Malalties causades per agents físics
29.-Malalties causades per agents biològics

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

Gravetat

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

OBSERVACIONS:
(3) Risc específic causat per lliscades de terres no coherents i sense contenció.
(8) Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres.
(16, 20 I 21) Risc específic causat per serveis afectats
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper” i del martell rompedor i risc causat pel
nivell de soroll.
(29) Risc causat per l’extracció de terres contaminades.
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RASES I POUS
3.- Norma de Seguretat.
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT


Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà d’assegurar que
ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant.
Si encara no fos així, es construirien .

PROCÉS
Rases



























El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús
dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat.
Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i amb
la corresponent experiència.
No s’han d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una
profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant.
En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es
mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar l’alarma,
posat que es produeixi qualsevol situació d’emergència.
S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin.
Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments tensant els estampidors
quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües superficials.
Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o
d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades.
S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements de la
mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni
càrregues, havent de suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la superfície.
En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin de tenir
utilitat. En aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i començant per la part inferior
del tall.
La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, suposant que
el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de protegir la rasa amb
un capcer.
L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m. encara
que el terreny sigui d’una qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui clavetejada
en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus corresponents
estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on podent anar realitzant els
treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a què van donar lloc a
l’excavació d’aquesta rasa.
Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que es
prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d’una llarga durada de l’obertura.
Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu d’obra i
en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte estat.
Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les escales
necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill.
Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a
mínim.
L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran a
distància no menor de 2 m. de la vorera del tall.
Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les excavacions
corresponents.
No es tolerarà sota cap concepte el soscavat del talús o parament.
Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col·locaran tanques
mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció no
menor d’IP. 44 segons UNE 20.324.
En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles.
En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm. el
nivell superficial del terreny.
Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l’equip indispensable a l’operari, d’una provisió de
palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per
l’equip de salvament, així com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als
operaris que puguin accidentar-se.
El senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectant.
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En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis
afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia, clavegueram).
Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o estigui
instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran prospeccions per
conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa subministradora de
l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar els treballs, per evitar
el risc de contacte elèctric.
Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha tallat el
subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa,
haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà
l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries.
En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada corresponent
per evitar així, el reblaniment de les bases al talús.
Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar el cinturó de
seguretat convenientment lligat.
L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny
sec, o botes de goma en presència de fangs.
En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal.
S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines.
Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat.
Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida amb
anterioritat, incorporada a una bastida.
Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i,
complementàriament, en els talls que sigui precís.

Pous












-

-

El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat en la mesura
del possible.
S’hauran d’estrebar les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància entre
el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 metres.
A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que compleixi amb les
disposicions exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser
realitzat i dirigit per personal competent i amb la deguda experiència.
Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin la ràpida
evacuació dels treballadors.
Posat que fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar de
bombeig.
En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen.
S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior.
Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar protegits, en la
mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes.
S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques o bé amb baranes, arquits, etc.
Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la part superior i els
entorns del pou.
Sempre que hi hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment il·luminat i
alhora, disposarà d’una il·luminació d’emergència.
Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de:
Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir.
No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou.
L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així com
d’una balda
de seguretat instal·lada al seu mateix ganxo.
L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, perquè des de la
part superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega sense cap risc per la seva part de caiguda
al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment lligat.
S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan aquest es trobi
al capdamunt del pou.
El cubell haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de manera que
no es pugui desfermar .
Els torns que es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de manera que es
pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill .
Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint de
protecció.
El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà de comprovar abans de començar cada jornada.
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No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços de la seva
capacitat.
S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra.
Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint aire fresc canalitzat
cap al lloc de treball.
En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major
de 1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent.
En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà un
tancant de manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit de
vianants a 1 metre.
En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" s’il·luminarà, per
la nit, mitjançant punts de llum destellants.
L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny
sec, o botes de goma en presència de fangs.
Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal.
Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per evitar
el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament.
Cal vetllar per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de connexió estiguin en bon
estat, substituint-les posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament.
S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines.
És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
Cal deixar el tall d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat.
Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada amb
anterioritat, incorporada a una bastida.
Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i,
complementàriament, als talls on sigui precís.

Elements Auxiliars
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat,
que complirà amb la normativa següent:
Oxitallada
Escales de mà
Grup compressor i martell pneumàtic
Dúmpers de petita cilindrada
Retroexcavadora

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per:


Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus inclinats
units a la part superior per un tauló de fusta.

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta
activitat :







Senyal de perill indefinit.
Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.
Senyal de limitació de velocitat.
Senyal de prohibit avançar.
Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria".
Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna.

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









Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria de la vista
Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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RASES I POUS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

-

Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors):
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).


-

Treball en rases i pous (operaris) :
Cascos.
Botes de seguretat de cuir pels llocs secs.
Botes de seguretat de goma pels llocs humits.
Guants de lona i cuir (tipus americà).
Granota de treball.
Protecció auditiva (auriculars o tampons).
Canelleres.
Armilla de malla lleugera i reflectant.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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FONAMENTS
1.- Introducció.
1.1 Definició :
Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansa un edifici. La seva dimensió i tipus es troba en funció
del pes de l’edifici i de l’aptitud portant del terreny sobre el qual descansa aquest.

1.2 Tipus de fonamentació:
Es classifiquen en dues famílies:



fonaments superficials.
fonaments profunds.

Dintre dels fonaments superficials es distingeixen:





corregudes.
lloses.
bigues flotants.
sabates

En els fonaments profunds considerem:



els pilots realitzats in situ.
els pilots prefabricats.

1.3 Observacions generals:
L’activitat constructiva de fonamentació comporta bàsicament; l’excavació, la seva fabricació in situ (ferrallat,
formigonat) o la clavada del pilot prefabricat. Per això, s’haurà de considerar el transport vertical i horitzontal de
tots els elements que componen la fonamentació.
Per realitzar aquesta activitat d’una manera eficient i eficaç, caldrà:




Una programació (planificació i coordinació) de les diferents subactivitats que componen la construcció de
la fonamentació.
Una organització del tall d’obra per posar a la pràctica la programació; per això s’establiran els camins de
circulació de maquinària, zones d’estacionament, zones de replega de material, etc.
Finalment, una previsió d’elements auxiliars, com bastides amb escales adossades, maquinària per al
moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de
Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar; així
com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària.

Tot això, té l’objectiu que es realitzi en el temps prefixat en el projecte d’execució material de l’obra amb els
mínims riscos d’accidents possibles.
S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com,
també, les preses d’obra (aigua i electricitat).
En aquesta activitat s’haurà de considerar la construcció de la bancada de la futura grua torre.
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SABATES
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Eixamplament de la base dels suports verticals pertanyent a estructures d’edificació, sobre terres homogènies
d’estratigrafia sensiblement horitzontal, encarregat de repartir les càrregues sobre el terreny.

1.2 Descripció:
Les sabates poden ser de formigó en massa o armat, de planta quadrada o rectangular, alhora també, poden
ser aïllades o esbiaixades.
Les sabates es construeixen, bàsicament, realitzant una petita excavació de secció quadrada o rectangular, i
un cop anivellada la rasant a cota, es col·loca l’armadura i posteriorment el formigó, segons les característiques
que són descrites en el projecte d’execució material.
L’excavació es pot realitzar manualment o amb maquinària de moviment de terres (retroexcavadora).
Per realitzar les sabates serà imprescindible considerar l’equip humà següent :








operaris per realitzar l’excavació manual.
conductors de la maquinària d’excavació.
ferrallistes.
encofradors.
conductors de formigonera.
operaris per al bombeig del formigó.
gruistes.

També, caldrà considerar els mitjans auxiliars necessaris per realitzar la fonamentació:





Maquinària: retroexcavadora, camió formigonera, grua mòbil, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita
cilindrada per al transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, tixotròpics i maquinària,
etc.
Eines manuals.
Preses provisionals d’aigua i elèctrica.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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SABATES
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva
avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu
cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos
1.- Caigudes de persones a diferent nivell.
2.- Caigudes de persones al mateix nivell.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
6.-Trepitjades sobre objectes.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
16.-Contactes elèctrics.
18.-Contactes amb substàncies càustiques
corrosives
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
28.-Malalties causades per agents físics.

Probabilitat
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
ALTA
BAIXA
o MÈDIA
ALTA
MÈDIA

Gravetat
GREU
LLEU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
MOLT GREU
LLEU

Avaluació
del Risc
BAIX
ÍNFIM
ÍNFIM
ÍNFIM
BAIX
BAIX
ELEVAT
MEDI
BAIX

LLEU
GREU

MEDI
MEDI

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres, bombeig de formigó
“cop d’ariet” i l’ús de la serra circular.
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”.
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SABATES
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT


-

Els camins d' accés des de l’exterior del solar cap al tall s’hauran d’establir i senyalitzar adequadament.
Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent de la rasant del carrer:
Les rampes d’accés al tall d’obra superaran el 10% la pendent.
S'instal·larà un accés de vianants independent al de la rampa, per a l’accés del personal a les cotes de
cimentació.
En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de seguretat.
Atès els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haurà d’assegurar que ja es trobin construïdes
les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant

PROCÉS

















El personal encarregat en la realització de la fonamentació haurà de conèixer els riscos específics, així
com de l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major
seguretat a la mesura del possible.
S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats.
S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de manera que estiguin protegits
de les inclemències atmosfèriques : calor, pluja, etc.
Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 cm.
S’haurà d’evitar la permanència o pas de les persones sota càrregues sospeses, tot i acotant les àrees
de treball.
Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat superior a 50 Km/h, en
aquest darrer cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s.
En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament elèctric, com formigoneres
i vibradors, es disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un interruptor diferencial, amb la seva
corresponent presa de terra, segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
Quan l’abocada del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de conducció
es trobaran convenientment ancorats i es pararà esment en netejar la canonada després del formigonat,
donat que la pressió de sortida dels àrids poden ser causa d’accident.
Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la Classe III, segons el Reglament de Baixa Tensió.
En les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran tanques tubulars de peus drets,
convenientment ancorades.
Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en tots els seus accessos i, de
manera complementària, als talls d’obra que hi calgui. (Vegeu capítol 4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva
i Senyalització, d’aquesta fitxa).
S’haurà de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per facilitar el vessament de les
aigües.
Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament, s’haurà de neutralitzar amb
sorra, o mitjançant qualsevol altre sistema que sigui també adequat.
Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran provistos de casc,
guants de cuir, botes de seguretat de cuiro i puntera reforçada, granota de treball, davantals i cinturó
portaeines.
Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de goma de canya alta
L’operari conductor del traginadora de trabuc ”dúmper” empraran casc, guants de cuiro, botes de seguretat,
granota de treball, i cinturó antivibratori.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat.
Escales de mà
Grup compressor i martell pneumàtic
Dúmpers de petita cilindrada
Retroexcavadora
Bombatge de formigó
Serra circular
Armadura
Grúes i aparells elevadors
Sempre que las condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra
atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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SABATES
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per :


Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçària;

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat a la normativa
assenyalada en aquesta activitat:









Senyal d’advertència de càrrega sospesa.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de las mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra
tot seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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SABATES
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:

-

Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors):
Cascos.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada).


-

Treball amb armadures (operaris) :
Cascos.
Botes de seguretat.
Guants de lona i cuiro (tipus americà).
Granota de treball.
Davantal, en cas de treballs en taller ferralla.


-

Treball de formigonat :
Cascos.
Botes de seguretat de canya alta.
Guants de neoprè.
Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als
treballadors, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual deuran complir a cada moment els requisits establerts en el RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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ESTRUCTURES
1.- Introducció.
1.1 Definició:
Element o conjunt d’elements que formen la part resistent i sustentant d’una construcció.

1.2 Tipus d’estructura:
Es distingeixen els diferents tipus d’estructures:





Estructures de formigó armat in situ :
de forjats reticulars.
de forjats unidireccionals in situ o amb biga prefabricada.
de lloses.
Estructures metàl·liques:
amb xarxes espaials.
amb forjats (unidireccionals o lloses de formigó armat).
Estructures de fusta
Estructures de fàbrica

1.3 Observacions generals:
La realització de les estructures comporta bàsicament la construcció dels tres tipus d’elements que la
componen, tenint en compte els materials que s’utilitzen:




Verticals: pilars o murs de càrrega.
Horitzontals: forjats.
Inclinats: muntants d’escales i rampes.

La construcció d’estructures metàl·liques de gran alçada es realitza muntant els pilars i les jàsseres
corresponents a tres nivells, executant-se posteriorment al corresponent forjat.
A les estructures de formigó armat, donades les característiques del formigó, es realitza planta per planta.
A la construcció d’estructures s’ha de preveure el transport horitzontal i el vertical:



Al transport horitzontal s’han de considerar els camins d’accés a l’obra, atenent a la seva accessibilitat i
seguretat.
Respecte al transport vertical, ha d’estar ja instal·lada a l’obra la grua torre de capacitat d’elevació
apropiada (tonelàmetres, alçada sota ganxo i abast màxim).

Per a realitzar totes aquestes activitats pels diferents tipus d’estructures s’ha de programar l’avenç de l’obra
considerant les necessitats en el moment (just on time) i organitzar el tall d’obra, especialment les zones d’aplec
del material a utilitzar per a la realització de l’estructura.
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades,
estintolaments, cindris, encofrats, etc. ; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva i dels Equips de
Protecció Individual; així com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària.
S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com,
també, les preses provisionals de l’obra (aigua i electricitat).
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Conjunt d’elements, verticals i horitzontals, de formigó i rodons d’acer corrugat que constitueixen la part
resistent i de suport de l’edifici.

1.2 Descripció:
Construcció de pilars:







Confecció de les armadures in situ, una vegada realitzades, es transportaran al tall d’obra i es lligaran a
les esperes convenientment.
Per evitar deformacions en les armadures és convenient col·locar prèviament, l'encofrat de només dos
costats del pilar.
Un cop muntades les armadures es tancarà hermèticament l’encofrat.
S’ abocarà el formigó, des de la part superior, mitjançant cubilot, auxiliat per un operari que s’ha de recolzar
sobre una plataforma de formigonat.
A mesura que s’aboqui el formigó, se l’ha de fer vibrar per tal de compactar-lo.
Un cop s’hagi adormit el formigó, s’haurà de desencofrar, mitjançant elements auxiliars manuals.

Construcció del forjat:








Col·locació de jàsseres prefabricades, si s’escau.
Col·locació de puntals, sotaponts.
Col·locació de l’encofrat : taulons o cubetes recuperables.
Col·locació biguetes, revoltons , armadures, malla electrosoldada i altres components.
Abocada del formigó i el seu preceptiu vibrat.
Per a un adormiment adequat del formigó, aquest s’haurà d’humitejar convenientment.
Una vegada el formigó armat tingui la consistència establerta en el projecte d’execució, s’aniran palatinant.

Per realitzar estructures de formigó serà imprescindible considerar l’equip humà següent:







encofradors.
ferrallistes.
operaris d’abocament i vibrat del formigó.
conductors de formigonera.
operaris per al bombeig del formigó.
operadors de grua.

També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de l’estructura:





Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc ”dùmper” de petita cilindrada pel transport
auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc. i altres elements
auxiliars com ara: puntals, sotaponts, taulers, etc.
Eines manuals.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lació d’higiene i benestar.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva
avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu
cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

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

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

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

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

OBSERVACIONS:
(6)
(8)
(28)

Risc específic amb encofrats de fusta.
Risc causat pel bombament de formigó “cop d’ariet” i a l’ús de la serra circular.
Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a mòduls de
bastida tubular.
Atesos els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja es
troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.

PROCÉS



El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat
possible.
S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés de
construcció de l’estructura :

Planta en construcció del forjat.




Si la construcció del forjat es fa seguint l’encofrat tradicional, es protegirà tot el seu perímetre amb xarxes
subjectes a màstils tipus forca. L’ancoratge de l'asta es farà mitjançant caixetí o mitjançant anella segons
les característiques del forjat. En cas que hi hagués el caixetí, s’haurà de procurar realitzar la seva execució
prenent com a distància mínima la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que se subjectés l'asta amb anella,
la mateixa tindrà preceptivament una longitud d’ancoratge no inferior al cantell del forjat quedant la pota,
així mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. de la vorera del forjat. La separació màxima dels
màstils entre ells serà de cinc metres. La xarxa es col·locarà de forma que cobreixi el perímetre del forjat
que s’està construint i la planta immediata inferior, ancorant-la en ella. Per aquest motiu, en la fase de
formigonada d’aquesta planta, es preveuran els elements d’ancoratge com a màxim a cada metre. Es
prendran les precaucions adequades en totes les cantonades sortints del perímetre del forjat, de col·locar
dos màstils en esquadra perpendiculars a la façana, amb l’objectiu de què la xarxa tingui la separació
necessària per adaptar-se al perímetre adequadament. Posat que es donés la impossibilitat tècnica de
col·locar xarxes verticals sustentades per forques, s’instal·laran xarxes horitzontals sustentades per
mènsules, tenint present que s’instal·len al forjat immediat inferior al qual s’està construint.
En el formigonat de pilars, s’haurà d’emprar la torreta de formigonat amb baranes laterals a la plataforma.

A les plantes on es realitzi el desencofrat, neteja i evacuació de material de la planta.
El personal haurà de portar el cinturó de seguretat, ancorant-lo, posat que s’exposi a qualsevol risc de caiguda
al buit.

Altres plantes fins al tancament.







En el cas que a les plantes no es prevegi la realització de cap treball en un període de temps, es procedirà
a la seva clausura (impediment físic de l’accés).
A la resta de les plantes, qualsevol que sigui l’ús que es faci d’elles, es col·locaran baranes en tot el seu
perímetre a 90 cm. d’ alçada, amb barra intermèdia i entornpeu, es preveurà alhora que els muntants de
subjecció de la barana, estiguin a una distància entre ells com a màxim de 2,5 mts. Per a aquests muntants
es recomana emprar els guardacossos. També es recomana per poder operativizar al màxim l’anterior
protecció que en el transcurs de l’aplec a les respectives plantes, es realitzi l’elevació de materials d’una
forma centralitzada. També es recomana al cap d’obra, amb la finalitat de disminuir el nombre de plantes
a cobrir, que procedeixi de la manera més ràpida possible a executar els tancaments definitius.
Posat que s’instal·lin xarxes tipus tennis plastificades com a baranes es procurarà donar la rigidesa que
demani la legislació laboral vigent, mitjançant un tub quadrat que s’instal·larà a la part superior de dita
xarxa, tenint present de clavar-la al tub anteriorment citat.. Per a subjectar aquest tub s’hauran d’instal·lar
muntants tipus guardacossos.
També poden instal·lar baranes modulars formades per una armadura perimètrica de tub buit de 30x30x1
i reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format
per malla electrosoldada de 15x15 i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada
per un guardacòs en forma de muntant.

NOTA: Una altra mesura de protecció perimètrica esdevé la col·locació de bastides metàl·liques modulars
situades en el perímetre de l’edifici protegint del risc de caiguda alhora que facilita l’accés a les diferents plantes
a través de la bastida. Aquestes bastides, per a ser eficaces per a aquesta funció, hauran de reunir les següents
condicions bàsiques:


hauran de cobrir, totalment, el perímetre de la planta que s’està construint.
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el muntatge de la bastida s’ha de fer prèviament als treballs d’encofrat, de manera que l’estructura de la
bastida superi, com a mínim, el nivell de la planta de treball amb una alçada equivalent a la distància entre
forjats.
la separació respecte a l’estructura de l’edifici ha de ser la mínima possible per evitar l’existència de buits
entre la bastida i el perímetre del forjat.

Protecció de buits horitzontals.






S’haurà de protegir a la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un dels següents elements esmentats en
ordre de preferència:
Malla electrosoldada : La xarxa electrosoldada de repartiment es perllongarà través dels buits en l’execució
del mateix forjat. Si el projecte no preveu l’ús de la malla electrosoldada, els buits anteriors es protegiran
cobrint-los amb la malla electrosoldada embeguda al formigó.
Baranes : Baranes a 90 cm. d'alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. És
convenient emprar el guardacòs com a muntant de la barana.
Barana modular : També es recomana posat que se substituís l’anterior barana, s’haurà de col·locar la
barana modular assenyala en l’apartat c4) que estarà sustentada per guardacossos en forma de muntant.
Xarxes tipus tennis plastificades: S’instal·laran de manera que la seva part superior disposi d’un tub quadrat
al qual es clavarà per donar-li la consistència reglamentària, aquest tub a la vegada serà subjectat per
guardacossos a cada 2,5 m.

Murs de formigó armat

-











En la realització de murs, mitjançant encofrats lliscants o trepants, S’ha de considerar :
es construirà a la part superior de l’encofrat del mur una plataforma de treball que anirà de punta a punta
del mur, aquesta plataforma ha de tenir com a mínim 60 cm. d´ample i s’haurà d'instal·lar en el seu
perímetre la corresponent barana de seguretat.
es recomana instal·lar una xarxa que cobreixi l’espai entre les plataformes.
posat que la climatologia fos adversa s’haurà de tenir present la instal·lació de veles que cobreixin les
zones de treball.
s’haurà de garantir a cada moment un accés segur a l'encofrat, mitjançant escales adossades a bastides
tubulars o sistemes d’elevació mecànica adaptat per a persones.
donat el procés continu de construcció de l'encofrat lliscant s’ha de garantir a cada moment la il·luminació
de la zona de treball i el seu accés.
Abans de la col·locació del motlle, aquest s’untarà amb líquid desencofrant, per a aquest treball l'operari
utilitzarà guants de goma de neoprè per evitar el contacte directe amb aquest líquid. En la col·locació de
l'encofrat d’elements verticals en procés de construcció, no només s’haurà d’anivellar i aplomar sinó que
s’haurà d’estintolar per evitar la bolcada deguda al vent.
Per a la realització de murs de càrrega de formigó armat, es col·locarà el motlle de l'encofrat corresponent
a l’extradós del mur, ancorat evitant així la seva bolcada.
El lligat de l'eslinga al motlle es realitzarà a través d’un element resistent de l'encofrat.
Per evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït, mitjançant una corda lligada al motlle, per un
operari.
En la confecció de les tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador haurà de tenir present
emprar els acompanyadors per tallar les peces petites.
En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d’enfilar-se per l'encofrat, aquesta tasca
s’haurà de realitzar auxiliats per escales o bastides.
L’abocada s’haurà de realitzar per tongades tot evitant l’acumulació excessiva dintre del motlle.
L’encarregat vetllarà a cada moment que no hi hagi cap moviment de l'encofrat a causa de la pressió
hidrostàtica del formigó fresc.

Altres consideracions








En les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l'aixafament de les armadures s’hauran de
col·locar unes plataformes de circulació de 60 cm. d´ample, com a mínim.
En cas que siguin encofrats unidireccionals amb biguetes prefabricades, s’haurà de circular de manera
exclusiva a sobre de les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades amb aquesta finalitat.
El transport d'armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i d'altres elements auxiliars per a la
realització de l'estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos
braços.
Els operaris que realitzin la col·locació de les armadures hauran d'emprar casc de seguretat, guants de
cuir, granota de treball, botes de cuir de seguretat, cinturó portaeines i cinturó de seguretat si en aquests
treballs a desenvolupar s’hi presenta qualsevol risc de caiguda a diferent nivell.
No s’haurà d’utilitzar l’acer corrugat per fer-ne útils de treball o altres elements auxiliars.
L’operari que realitzi l’abocada del formigó i el seu posterior vibrat haurà d’emprar casc de seguretat, guants
de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.
El treballador que condueixi l’abocada del formigó, a través de cubilot o bomba, haurà d’estar situat sobre
una plataforma de treball, col·locada a la part alta de l’encofrat, de 60 cm d’amplada i barana de seguretat.
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Aquesta plataforma de treball pot estar sustentada per mènsules ancorades a l’encofrat o per una bastida
tubular.
El vibrador estarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència.
Durant els processos de vibratge el treballador haurà d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè,
granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.
El subministrament elèctric al convertidor del vibrador estarà convenientment aïllat, seguint les instruccions
del Reglament de Baixa Tensió.
El desencofrat el realitzarà un operari que emprarà guants de cuir, casc de seguretat, granota de treball i
botes de cuir.
És prohibit de desencofrar amb la grua.
Els motlles es retiraran i es netejaran, d’aquesta manera es mantindrà l’obra endreçada i neta.
El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i
curtcircuits, en conseqüència s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i dels respectius
magnetotèrmics.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat.
Escales de mà
Grup compressor i martell pneumàtic
Dúmpers de petita cilindrada
Bombatge de formigó
Serra circular
Armadura
Grúes i aparells elevadors
Passarel·les

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat es troben constituïdes per :















Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu L’alçada de la
barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els
muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central
amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una
xarxa electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà
sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. A la part superior disposa d’un tub quadrat que es
clavetejarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m.
Xarxa electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Xarxes subjectes a màstils tipus forca : L’ancoratge del màstil es farà mitjançant caixetí o anella segons
les característiques del forjat. En el cas de caixetí es procurarà realitzar la seva execució prenent com a
distància mínima a la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que es faci la subjecció amb anella, la mateixa
tindrà preceptivament una longitud d’ancoratge mai inferior a la vora del forjat quedant la pota, així mateixa
situada, a una distància mínima de 15 cm. de la vorera del forjat. La separació màxima entre màstils serà
de cinc metres. La xarxa estarà formada per panys de 5x10 metres, de xarxa de 100x100 mm. com a
màxim i corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12 mm. com a mínim.
Xarxes horitzontals subjectes per mènsules : formades per un cargol de pressió i un tornapunta. La xarxa
estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a màxim, i corda
de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12mm. com a mínim. La xarxa serà
subjectada al forjat mitjançant anelles embegudes en el procés de formigonat, separades 20 cm i
empoltrant-se en el forjat 5 cm. com a mínim. L’altre extrem de la xarxa anirà agafada a la barra metàl·lica
que es recolza en l’extrem de les mènsules contigües. Formant tot plegat un conjunt, de manera que quedi
garantit el fre de la caiguda d’un treballador des d’una alçada de 6 metres com a màxim.
Bastides.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d'ample.
Xarxa electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d’ample.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa
assenyalada en aquesta activitat:












Senyal d’advertència de càrrega suspesa.
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

-

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


-

Treballs amb encofrats(encofradors):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Guants de lona i cuir(tipus americà).
Granota de treball.


-

Treballs amb armadures(armadors):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Guants de lona i cuir(tipus americà).
Granota de treball.


-

Treballs de formigonat i vibrat:
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat de goma de canya alta.
Guants de neoprè.
Granota de treball.

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

Estudi bàsic de seguretat i salut
32/127

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Conjunt d’elements, verticals (pilars) i horitzontals ( jàsseres i biguetes de perfil laminat, rodons d’acer corrugat,
entrebigat de blocs ceràmics o de morter de ciment i formigó), que constitueixen la part resistent i sustentant de
l’edifici.

1.2 Descripció:
Característiques :





Prefabricació i muntatge dels elements, pels quals es redueix el temps d’execució.
Petites toleràncies, per això, els elements d’acabat s’adapten amb exactitud en efectuar el muntatge.
No fa falta disposar de grans espais a peu d’obra.
Es treballa en sec.

Construcció de l’estructura:







Sobre els fonaments es col·locaran les plaques de base dels pilars.
Es munten, primerament, els pilars de dues o tres plantes, en cas d’edificis en alçada.
Després es munten les bigues principals.
La unió entre els elements estructurals es pot realitzar mitjançant passadors o soldadura elèctrica.
Un cop s’hagi col·locat la bigueria principal es col·loca la xapa de l’encofrat, en el cas de llosa armat, o
bigueta i revoltó, en el cas d’encofrat unidireccional.
Finalment es formigona el forjat, repetint-se el cicle.

Per realitzar estructures metàl·liques serà imprescindible considerar l’equip humà següent:









encofradors.
ferrallistes.
operaris d’abocament i vibrat del formigó.
conductors de formigonera.
operaris per al bombeig del formigó.
operadors de grua.
soldadors.
operaris especialistes en el muntatge d’estructures metàl·liques.

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de
l’estructura:





Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada pel transport
auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, estintolaments, escales manuals,
plataformes de càrrega i descàrrega, bastides, serra circular,etc.
Eines manuals.
Preses provisionals d’aigua i electricitat.
Instal·lació d’higiene i benestar.
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva
avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu
cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos
1.- Caigudes de persones a diferent nivell.
2.- Caigudes de persones al mateix nivell.
3.- Caiguda d' objectes per desplom
4.- Caiguda d’objectes per manipulació.
5.- Caiguda d’objectes.
6.- Trepitjades sobre objectes
7.- Cops contra objectes immòbils
8.- Cops amb elements mòbils de màquines
9.- Cops amb objectes o eines.
11.- Atrapaments per o entre objectes.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
18.-Contactes amb substàncies càustiques
corrosives
19.-Exposició a radiacions.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
28.-Malalties causades per agents físics.

Probabilitat

Gravetat

ALTA
MEDIA
MEDIA
MÈDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MÈDIA
o MÈDIA

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

Avaluació
del Risc
CRÍTIC
MEDI
ELEVAT
BAIX
ELEVAT
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
BAIX
MEDI
ELEVAT
BAIX

MEDIA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MEDIA

GREU
MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU

MEDI
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS:
(6)
Risc específic amb encofrats de fusta.
(8)
Risc causat pel bombament de formigó “cop d’ariet” i a l´ús de la serra circular.
(15 I 19) Risc específic de la soldadura elèctrica i del tall oxiacetilènic de metalls .
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i radiacions ultraviolades i infrarojes.
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a mòduls de
bastida tubular.
Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja es
trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant.

PROCÉS



El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat
possible.
S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés de
construcció de l’estructura.

Durant el muntatge de l’estructura metàl·lica.

-



En els desplaçaments per sobre d’una biga els muntadors de l’estructura hauran de portar el cinturó de
seguretat ancorat a:
Un amarratge (de cable o teixit) que abraçarà a la corresponent biga de manera que no ofereixi cap
obstacle en el desplaçament del treballador, aquest amarratge es trobarà constituït per un mosquetó en un
dels extrems i en l’altre per una anella, de manera que el mosquetó s’enganxi a l'anella configurant tot un
conjunt que abraci a la biga anteriorment esmentada. Aquest amarratge en cas de caiguda al buit del
treballador haurà de suportar el pes del mateix i quedant així sospès de la biga.
Un cable fiador tensat instal·lat de punta a punta de la biga tot i facilitant el desplaçament de l’ancoratge mòbil.
En els desplaçaments a alçades diferents de l’estructura s’empraran escales metàl·liques manuals, les
quals disposaran d’uns garfis en el seu extrem per poder subjectar-se als respectius pilars metàl·lics.

Esdevindrà obligatori disposar de cèrcols de protecció de caiguda en aquestes escales metàl·liques manuals
que s’usen com les escales de gat, i ancoratge mòbil guiat a la seva part central.






És prohibit de recolzar-se, asseure's, desplaçar-se per sobre d’una biga alhora que aquesta es troba
suspesa per la grua. Tot el treball s’haurà de fer des d'un lloc fix, sense que estigui suspès per cap grua.
La instal·lació de plataformes provisionals entre biga i biga hauran de disposar de les corresponents
baranes reglamentàries, és a dir, passamans a 90 cm., barra intermèdia i entornpeu. L’amplada mínima
de la plataforma haurà de ser de 60 cm.
S’ha de procurar que el muntatge de l’estructura metàl·lica no sobrepassi dues o tres plantes de la
realització del corresponent forjat.
Les circumstàncies de què l’ estructura vagi en avançada sobre els treballs en el forjat, permeten que
puguin fixar-se les proteccions a pilars i bigues principals a l’alçada i al moment adient i d’aquesta forma
realitzar els treballs amb total seguretat
El muntatge de pilars no acostuma a ser problemàtic, realitzat sobre forjat i amb proteccions de xarxes o
barana. El muntatge de bigues caldrà realitzar-lo des de plataformes dissenyades per a aquesta finalitat.

Durant la construcció de forjat.








Tot esperant la construcció de les escales definitives entre les plantes, es garantirà l’accés a aquestes
mitjançant escales manuals recolzades, a la seva part superior, a la planta i subjecta a aquesta, així com,
en el recolzament de la planta inferior tot i procurant que aquesta disposi dels reforços antilliscants.
En la col·locació de la xapa metàl·lica de l’encofrat perdut es farà sempre des de la part que ja es trobi
col·locada.
L’ aplec de xapa, malles electrosoldades, etc. s’ha de fer estratègicament a tota la planta per evitar
desplaçaments inútils per les bigues.
Un cop adormit el formigó s’instal·laran les corresponents xarxes subjectades per mènsules.
A la vegada s’instal·laran els ascensors i muntacàrregues auxiliars de l’obra. En referència als ascensors
es muntaran les corresponents portes per evitar la caiguda al buit, així com les baranes perimètriques. I
en referència als muntacàrregues, es posarà una barana abatible per protegir al personal a la plataforma
de càrrega i descàrrega. Quan s’aixequi aquesta barana per entrar la càrrega, quedarà bloquejat el
muntacàrregues.
A cada planta s’instal·larà a tots els seus perímetres, tant en l’interior com en l’exterior, dos cables d’acer
tensats, un d’ells a 90 cm. de terra i altre a 45 cm. de terra. Des del cable superior fins a terra es col·locarà
la xarxa tipus tennis plastificada la qual serà clavetejada al forjat ja realitzat i se subjectarà al cable
superior.
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Protecció de buits horitzontals.






























Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels buits en l’execució del propi
forjat.
Fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó es clavetejaran a la mateixa.
Barana o xarxes: Posat que el buit sigui d’una dimensió que faci impossible la col·locació de les malles
electrosoldades s’instal·laran les corresponents baranes o xarxes horitzontals.
S’establirà una zona d’aplec on prèviament es compactarà el terreny per a contenir en aquesta les peces
de gran tonatge.
Si l’ aplec de materials es trobés fora de l’àrea d’influència de gir de la grua torre, el transport de perfils
metàl·lics de l’estructura a aquesta àrea es realitzarà mitjançant una grua mòbil, considerant les
dimensions de la càrrega, aquesta haurà d’estar dirigida per dos operaris en el seu transport horitzontal,
mitjançant sengles cordes lligades als extrems dels perfils per evitar possibles moviments d’oscil·lació.
L’eslingat de la càrrega es realitzarà mitjançant eslingues de dos braços suficientment separades per
garantir la seva estabilitat (l' angle entre eslingues ha de ser major de 30º).
S’ha de complir a cada moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s’aprova la Instrucció
tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a grues
mòbils autopropulsades usades.
El transport de perfils, armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i altres elements auxiliars per a
la realització de l’estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos
braços.
Les maniobres d’ubicació in situ de pilars i bigues seran guiades per un operari. Entre pilars s’estendran
cables de seguretat als quals s’hi lligarà el mosquetó de seguretat, que serà emprat en els desplaçaments
sobre les ales de les bigues.
Els operaris que realitzin les tasques de col·locació de perfils metàl·lics hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en els treballs
a desenvolupar hi ha qualsevol risc de caiguda a diferent nivell.
Una vegada s’hagi muntat la corresponent jàssera es col·locaran les xarxes tipus mènsula.
Les xarxes s’hauran de revisar puntualment una vegada finalitzats els treballs de soldadura realitzats sobre
la seva verticalitat.
És prohibit d’elevar una nova alçada sense comprovar que s’hagin finalitzat els cordons de soldadura a les
alçades immediates inferiors
A les operacions de soldadura per a bigues, jasseres, etc. realitzades in situ es confeccionarà una guíndola
de soldador, amb una barana perimètrica d’un metre d’alçada formada per passamans, barra intermitja i
entornpeu.
Per evitar en la mesura del possible l’oxitallada en alçada, els perfiles s’hissaran tallats a la mesura
requerida pel muntatge.
En l’ús del tall oxiacetilènic es tindrà present que el bufador contingui les vàlvules antirretrocés, que les
mànegues d’alimentació estiguin en bon ús, que les bombones, de gas estiguin subjectes al carretó
portabombones i que els manòmetres estiguin en bones condicions.
Posat que s’empri el bufador per al tall de perifèria “in situ”, amb risc d’incendi, es procurarà limitar en la
mesura del possible, la cascada d’espurnes i trossos de ferro fosa, i per això es col·locarà a la seva
verticalitat una manta ignífuga.
Posat que s’empri, la soldadura elèctrica també es procedirà de la mateixa manera, col·locant una manta
ignífuga.
En l’ús de soldadura elèctrica es tindrà present que el portaelectrodes estigui convenientment aïllat, que
els cables d’alimentació estiguin en perfecte estat i que el grup de transformació estigui convenientment
aïllat per evitar el risc de contactes elèctrics.
Posat que es faci el muntatge de l’estructura metàl·lica a base de passadors, l’operari que realitzi aquesta
operació emprarà el cinturó de seguretat convenientment ancorat o situat dintre d’una guíndola.
L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat amb protector auditiu tipus orellera,
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de seguretat de cuir.
En el control de la qualitat de la soldadura mitjançant processos de radiacions gamma, l’operari ha d’anar
protegit amb davantal, guants adequats i polaines per evitar que les radiacions gamma li arribin el seu cos.
És prohibit, en el cas que s’abandoni el tall d’obra, dipositar a terra la pinça i l’elèctrode directament
connectat al grup ; i inclòs en el cas d’un perllongat abandó del tall d’obra deixar el grup transformador en
tensió.
És prohibida la permanència d’operaris a la vertical dels treballs de soldadura.
En el muntatge de l’estructura metàl·lica l’accés al tall d’obra es realitzarà mitjançant escales manuals,
tenint present el lligat d’aquestes en la seva part superior i sabates antilliscant a la seva part inferior.
Per a l’accés entre plantes, tot esperant l’escala definitiva, es construirà un mòdul d’escala de dos o tres
plantes, que s’anirà hissant a mesura que vagi avançant l’execució de l’estructura.
És prohibit d’enfilar-se directament per l’estructura.
No s’ha d’emprar l’acer corrugat per fer eines de treball o elements auxiliars.
Si l’encofrat es troba format per xapes metàl·liques d’encofrat perdut, s’ aplegaran entre biga i biga, tot i
procurant que la seva alçada no sigui mai superior a 0,5 metres.
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La col·locació de l’encofrat es realitzarà sempre des de la part que ja es trobi muntada.
La malla electrosoldada s’ aplegarà entre biga i biga, tot i procurant que la seva alçada no sigui mai
superior a 0,5 metres.
A les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l’aixafament de les armadures caldrà col·locar
unes plataformes de circulació de 60 cm. d’amplada, com a mínim.
Posat que treballem amb encofrats unidireccionals amb biguetes, s’haurà de circular exclusivament sobre
les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades amb aquesta finalitat.
L’operari que realitzi l ‘abocada del formigó i el seu posterior vibrat haurà d’emprar casc de seguretat,
guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.
El vibrador es trobarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència.
En els processos de vibrat el treballador haurà d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de
treball i botes de goma de seguretat de canya alta.
El subministrament elèctric al convertidor del vibrador es trobarà convenientment aïllat, conforme a les
instruccions del Reglament de Baixa Tensió.
El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics i sobreintensitats i curtcircuits,
per consegüent haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els seus respectius
magnetotèrmics.
Si hi ha edificis d ‘una gran alçada, en la mesura del possible, un cop realitzat el forjat es procurarà que
l’accés del personal a la planta es realitzi mitjançant ascensors d’obra, amb la finalitat de canalitzar el
trànsit del personal a l’obra.
Les elevacions a les diferents plantes, on es prevegi la immediata construcció dels tancaments, es
col·locaran plataformes de càrrega i descàrrega, per facilitar l’elevació de material.
El trasbals de material paletizat a l’interior de les plantes es realitzarà mitjançant toros.
El transport horitzontal, si el forjat ho permet, pot realitzar-se mitjançant carretons elevadors.
Una vegada realitzat el forjat, i depenent de les dimensions d’aquest i del material emmagatzemat en ell,
es col·locarà a prop de l’accés principal un extintor contra incendis del tipus que es necessiti.
Als quadres elèctrics de zona es col·locaran extintors de CO.
S’hauran d’emprar mantes ignífuges sempre que per les característiques del tipus de treball es pugui
produir un incendi.
S’haurà de considerar la previsió d’un sistema contra incendis en els talls d’obra on es realitzin treballs
susceptibles de generar un incendi (per exemple : soldadures, tall de metalls mitjançant bufador,
tractament tèrmic mitjançant material bituminós).
S’haurà de mantenir a cada moment el tall d’obra net i endreçat.
S’haurà de garantir, a cada moment, la il·luminació diürna i nocturna.
S’haurà de garantir a tots els talls d’obra el subministrament elèctric.
S’haurà de garantir el subministrament d’aigua a totes les plantes.
S’haurà de garantir l’evacuació de runes.

NOUS ELEMENTS AUXILIARS
A aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat.
Oxitallada
Escales de mà
Grup compressor i martell pneumàtic
Dúmpers de petita cilindrada
Bombatge de formigó
Serra circular
Armadura
Grúes i aparells elevadors
Passarel·les
Soldadura elèctrica
Esmoladora angular
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per:











Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu L’alçada de la
barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els
muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central
amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una
malla electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà
sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. A la part superior disposa d’un tub quadrat que es
clavarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m.
Malla electrodosada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Xarxes horitzontals subjectes per mènsules : formades per un cargol de pressió i un tornapuntes. La xarxa
estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a màxim, i corda
de 4 mm. com a mínim. La corda perimètrica ha de ser de poliamida de 12mm. com a mínim. La xarxa es
subjectarà al forjat mitjançant anelles embegudes en el procés de formigonat, separades 20 cm i empoltratse al forjat 5 cm. com a mínim. L’altre extrem de la xarxa anirà agafada a la barra metàl·lica que es recolza
en l’extrem de les mènsules contigües. Formant tot plegat un conjunt, de manera que quedi garantit el fre
de la caiguda d’un treballador des d’una alçada de 6 metres com a màxim.
Extintors d’incendis tipus A i/o B, segons els casos.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20
cm. d’ample.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:














Senyal d’advertència de càrrega suspesa.
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de material inflamable.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
5.- Relació d'Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual de les activitats més representatives:

-

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


-

Treball amb encofrats i armadures:
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Guants de lona i cuir (tipus americà).
Granota de treball.
Davantal, en cas de treballs en taller ferralla.


-

Pels treballs amb el bufador:
Cascos de seguretat.
Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d'infrarojos.
Guants de cuir.
Davantal de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.


-

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


-

Treballs de bulonat:
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.


-

Treballs de formigonat i vibrat:
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat de goma de canya alta.
Guants de neoprè.
Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa
constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al R.D.
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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COBERTES
1. Introducció
1.1 Definició:
Conjunt constructiu format per tota una sèrie d’elements que, col·locats en la part exterior d’un edifici el
cobreixen i el protegeixen de les inclemències del temps.

1.2 Tipus de cobertes:


-



Cobertes planes:
trepitjables.
no trepitjables.
Cobertes inclinades:
de fibrociment.
galvanitzades.
aliatges lleugers.
pissarra.
sintètics.
teula.
xapa.
Llanternes.

1.3 Observacions generals:
Una vegada s’hagi finalitzat l’estructura es construirà la coberta, amb l’objectiu d’evitar les humitats per filtració
o per condensació, a part de proporcionar un cert grau d’aïllament.
S’haurà de considerar una previsió d’accés a la coberta.
S’haurà de preveure l’aplec de materials necessaris per a la realització de la coberta, amb aquesta finalitat es
farà ús dels sistemes d'elevació tenint en compte que es recomana, un cop realitzat aquest aplec, cal iniciar el
desmuntatge de la grua i enllestir el muntatge del muntacàrregues. El muntacàrregues pot arribar fins al forjat
de la coberta.
Si atenent a les característiques de l’obra no s’ha previst l’ús del muntacàrregues es pot instal·lar en el forjat
de la coberta una Grueta (maquinillo) que ajudarà a enllestir les elevacions del material necessari. La instal·lació
de la grueta s’haurà de realitzar de manera que quedi garantitzada la seva estabilitat, respectant en cada
moment la capacitat màxima d’elevació, estipulada en la seva placa de característiques.
En la construcció de la coberta només s’ha de desmuntar les proteccions col·lectives en el lloc on s’estigui
realitzant aquesta.
S’ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les cerques perimetrals de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d'higiene i benestar, tanmateix,
les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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COBERTES PLANES
1.- Definició i descripció
1.1 Definició:
Conjunt constructiu amb petits pendents (aproximadament inferiors al 5%), que inclouen una làmina totalment
impermeable i flexible, amb juntes també impermeables, per facilitar el vessament de l’aigua.

1.2 Descripció:
La coberta plana es construeix sobre l’últim forjat, que li serveix de suport. Generalment, aquest forjat ha estat
construït igual que la resta. Hauran de ser accessibles pel manteniment.
Les cobertes planes poden tenir cambra de ventilació.
Les fases principals de la construcció d’una coberta plana són:




la formació dels pendents.
aïllament i impermeabilització.
L'acabat.

El sistema utilitzat per a la formació dels pendents dependrà del tipus de coberta, es poden realitzar amb envanet
de sostremort i solera, o bé mitjançant altres procediments més actuals, com per exemple l’ús de formigó cel·lular,
argiles expandides, perlita, arlita,etc.
La impermeabilització es pot aconseguir mitjançant :




Teles asfàltiques, aquestes làmines es solapen soldant-se en calent.
Làmines butíliques, la unió es realitza amb coles que actuen com adhesiu.
O recs asfàltics, formant una pel·lícula impermeable aplicada "“in situ"”.

L’acabat té la funció de protegir la impermeabilització. Es pot realitzar amb rajoles comunes o rajoles, etc., si ha de
ser transitable o amb grava, i teles autoprotegides si no ho ha de ser.
Segons els paràmetres constructius anteriorment esmentats podem distingir diferents tipus de cobertes planes :




Terrat a la catalana: consisteix a fer una solera, tan deslligada com sigui possible de les parets laterals,
sustentada sobre envanets transversals a l’embigat, formant una cambra d’aire.
Coberta convencional:
Coberta invertida: coberta no trepitjable que té l’aïllament tèrmic col·locat a l’exterior de la cara superior de
la làmina impermeable, per protegir-la dels canvis tèrmics.

Per a realitzar estructures de formigó armat serà imprescindible considerar l’equip humà següent:





Operaris d’abocada del formigó cel·lular.
Operaris per al bombeig del formigó.
Operadors de grua.
Paletes.

També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de l’estructura:






Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada pel transport
auxiliar, bomba de formigó, etc.
Estris: bastides de cavallets, bastida de façana, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals.
Preses provisionals d’aigua i electricitat.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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COBERTES PLANES
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva
avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu
cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.- Caigudes de persones a diferent nivell.
2.- Caigudes de persones al mateix nivell.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
9.-Cops amb objectes o eines.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives
19.-Exposició a radiacions.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
27.-Malalties causades per agents quimics
28.-Malalties causades per agents físics.

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

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

Avaluació
del Risc
CRÍTIC
ELEVAT
BAIX
ELEVAT
ÍNFIM
BAIX
BAIX
BAIX
BAIX
ÍNFIM
MEDI
BAIX
ÍNFIMI
ÏNFIM
BAIX

OBSERVACIONS:
(8)
Risc a causa del bombament de formigó “cop d’ariet”.
(15 I 19) Risc específic a causa de la manipulació del calefactor per unir làmines asfàltiques.
(28) Risc causat per radiacions d’infraroigs.
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3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n tingui,
s’emprarà la grua torre tenint en compte que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre de la cota
més alta de la coberta.
Donats els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta s’haurà d’assegurar
que ja es troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra
restant.

PROCÉS



El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos específics de l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció de la coberta amb la major seguretat que sigui
possible.
S’hauran de tenir presents les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell durant
la construcció de la coberta.

Protecció dels buits perimetrals.






En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba definit en el projecte, l’ampit
perimetral.
Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’hauran d’instal·lar en tot el perímetre del forjat de la coberta
les corresponents baranes de seguretat.
Posat que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o mitjançant
baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la llimatesa, per a l’ancoratge
del mosquetó del cinturó de seguretat.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres agafades amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d’ample.
Bastida de façana: posat que la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la col·locació d’una bastida
de façana es procurarà augmentar en un mòdul el mateix amb la finalitat d’anul·lar el risc de caiguda a
diferents nivells i per facilitar l’accés a aquesta planta des de la mateixa bastida. En la coronació d’aquestes
bastides s’establirà una plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada complementant-se alhora
amb una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre de la coberta.

Protecció dels buits del forjat horitzontal.
S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un
continuació:













dels següents elements esmentats a

Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels forats a l'execució del mateix
forjat. Posat que el projecte no comtepli l’ús de la malla electrosoldada, aquests buits es protegiran cobrintlos amb una malla electrosoldada embeguda al formigó.
Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i al posat que hi hagi llosa de formigó és clavetejarà a la
mateixa.
Baranes: Baranes a 90 cm. d’alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. Es
convenient emprar el guardacòs (cargols) com muntant de la barana.

Per evitar el risc de caiguda d’objectes a les elevacions de material al terrat es realitzarà mitjançant bateas
(plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri s’hissarà convenientment lligat o encintat
al corresponent palet.
Es suspendran els treballs al terrat quan la velocitat del vent sigui superior a 60 Km/h, per prevenir del
risc de caiguda d’objectes i persones.
En el cas que es treballi a la coberta, i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió no es treballarà
a la coberta sense respectar la distància de seguretat; davant de la impossibilitat de respectar aquesta
distància, serà necessari demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per aquesta línia mentre es
realitzen aquests treballs.
Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, calçats per evitar que
rodin per l’efecte del vent, aniran ordenats per zones de treball per facilitar la seva manipulació.
Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s’ompliran de tal
manera que no es produeixin vessaments innecessaris.
Les bombones de gas butà es mantindran en posició vertical, lligades al carret portabombolles i a l’ombra,
evitant la seva exposició al sol.
L’accés a la coberta amb l’escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant
l’escala en 1 metre l’alçada a guardar.
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El formigó de formació de pendents (o formigó cel·lular, o alleugerit, etc.) es servirà a coberta amb el cubilet
de la grua torre o, si no n’hi ha mitjançant bombeig.
S’establiran "camins de circulació" sobre les zones de procés de fraguat o enduriment d’una amplada de
60cms .
Les planxes de polistirè es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per realitzar els
petits ajusts.
Hi haurà una zona d’emmagatzematge habilitada per a productes bituminosos i inflamables, i en aquesta
zona hi haurà un extintor de pols química seca.
Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’un espai tancat cal garantir la seva ventilació.
S’instal·laran senyals de perills d’incendis.
L’hissat de la grava de remat de la coberta es realitzarà sobre plataformes emplintades. És prohibit d’omplir
les plataformes per a evitar d’aquesta manera vessaments innecessaris.
Les plataformes d’hissat de grava es governaran mitjançant cordes i mai directament amb les mans o el
cos.
La grava es dipositarà sobre la coberta per al seu batec i anivellació, tot i evitant sobrecàrregues puntuals
sobre el forjat.
El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissarà sobre plataformes emplintades, segons són
enviades pels fabricants, perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la plataforma
d’hissat. Es repartiran per la coberta evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat.
A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons,
papers i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els
paquets per a la seva posterior evacuació.
Els operaris que realitzin la construcció de la coberta hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir,
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat.
El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i curtcircuits,
així mateix, s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius magnetotèrmics.

NOUS ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat.
Escales de mà
Dúmpers de petita cilindrada
Bombatge de formigó
Grúes i aparells elevadors
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per:








Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta,
subjectats a un muntant que podrà estar format per un cargol de pressió o un tub embegut al forjat o una
fusta convenientment clavetejada a la cantonada del forjat. L’alçada de la barana serà de 90 cm., i el
passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats
a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. La part superior disposa d’un tub quadrat que es
clavetejarà a la xarxa, aquest tub alhora estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m.
Tapes de fusta: es taparan els forats amb fusta i posat que hi hagi llosa de formigó es clavetejarà a la
mateixa.
Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Bastides.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d’ample.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa
assenyalada en aquesta activitat:













Senyal d’advertència de càrrega suspesa.
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

-

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (molt especialment per a la traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada).


-

Treballs amb formigonat:
Cascos de seguretat de goma de canya lata.
Botes de seguretat.
Guants de neoprè.
Granota de treball.


-

Per a treballs amb l’encenedor de segellament:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.


-

Pel ram de paleta:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir.
Granota de treball.
Botes de seguretat de goma de canya alta.
Cinturó de seguretat, si calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual s’hauran de complir a cada moment els requisits establerts al RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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TANCAMENTS EXTERIORS
1. Introducció
1.1 Definició:
Element constructiu que tanca i limita lateralment l’edifici.

1.2 Tipus de tancaments exteriors:
Façanes de fàbrica:




blocs.
maons:
obra vista.
revestit.
acabats penjats.
vidre.

Façanes prefabricades:




tancament cortina.
plafons pesats de formigó.
plafons lleugers.

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

Estudi bàsic de seguretat i salut
47/127

FÀBRICA DE MAÓ
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Tancament construït amb maons ceràmics per garantir l'aïllament tèrmic i acústic.

1.2 Descripció:
L'activitat de construcció dels tancaments cal planificar-la de manera que un cop desencofrada i neta la planta,
es puguin iniciar aquestes tasques, ja que així es minimitza el risc de caiguda a diferent nivell.
El procés constructiu és repetitiu per a cada planta, i normalment s' inicia a la planta baixa.
La construcció del tancament base de maons es realitza en les següents fases:





col·locació d'aplomades, per a cercar la verticalitat i la col·locació de regles.
senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada.
col·locació de la primera filada i successives, fins a l'alçada de les espatlles.
instal·lació d' una bastida de cavallets si es realitza des de l'interior, i si el tancament es realitza des de
l'exterior s'adaptarà la plataforma de treball perquè estigui recolzada sobre la bastida, essent aquesta
bastida tubular modular o bastida penjada; perquè la realització del treball es faci de manera ergonòmica i
amb seguretat s'haurà de garantir el subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció.
Per aquest motiu s'ha de considerar un aplec previ de material a les respectives plantes. Aquest aplec del
material que normalment es realitza amb els palets corresponents, s'elevarà a través de la grua; si encara
s'està construint l'estructura, i si no n’hi hagués, a través del muntacàrregues auxiliat pels toros a la
corresponent planta. Pel transport del material paletizat des del camió fins al muntacàrregues s'emprarà el
carretó elevador. Posat que s'utilitzi la grua torre, el transport des del camió fins a les plantes es realitzarà
amb la forquilla portapalet que es trobarà eslingada a la balda de la grua.

Per a realitzar els tancaments de fàbrica de maó serà imprescindible considerar l'equip humà següent:




operadors de grua.
manobres.
operadors de carretó elevador.

També esdevindrà necessari tenir present els mitjans auxiliars que facin falta per dur a terme la realització de
la façana.






Maquinària: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada pel transport
auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc.
Estris: bastides de cavallets, bastides penjades, bastides de façana, forquilla portapalets, eslingues,
proteccions col·lectives , individuals, etc.
Eines manuals.
Presa provisional d'aigua: s’instal·larà un muntant a la façana pel subministrament d’aigua a cadascuna
de les plantes.
Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l'interior de l'edifici connectada a la presa provisional
general.
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2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament
de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva
avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra,
considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu
cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

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

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

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

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

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

Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
Risc causat per la inhalació de pols generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
Risc causat pel contacte de la pell amb el morter.
Risc causat pel soroll generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
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3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’ OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



Es garantirà el subministrament de material als diferents talls d’obra mitjançant el muntacàrregues de
l’obra, o si no es disposa d’aquest, s’emprarà la grua torre.
Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de tancaments cal assegurar-se que ja es
troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.

PROCÉS












El personal encarregat de la construcció de la façana haurà de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la seva construcció amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall d’obra net, endreçat i il·luminat
adequadament.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col·locarà la corresponent barana de seguretat en els
perímetres i es taparan els buits horitzontals.
En cas que, per necessitats de construcció, no es pugui instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat
al risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat.
El tall de l’obra s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses per evitar així relliscades.
S’haurà d’evitar la presència de material a la vora dels perímetres i es vetllarà per la correcta instal·lació
dels entornpeus a les baranes de seguretat, per evitar la caiguda d’objectes.
En la manipulació dels materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides
i erosions.
En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus dintre dels elements mòbils, i en
especial es vetllarà per no posar el peu sota del palet.
Amb la finalitat d’evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de material no sobrepassi el pes
de 30 Kg.
Es vetllarà en tot moment per la qualitat òptima dels aïllaments, així com per la correcta disposició dels
interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si aquests
treballs a desenvolupar presenten qualsevol risc de caiguda a diferent nivell.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat,
tot complint amb la normativa de seguretat especificada en:
Escales de mà
Dúmpers de petita cilindrada
Grúes i aparells elevadors
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Formigonera pastera
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Sempre que les condicions de treball així ho exigeixin s’empraran d’altres elements de protecció, que
es col·locaran en l’obra atenent els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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4. - Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:








Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la barana
serà de 90 cm, i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimetral de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central
amb tub buit, i en la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una
malla electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà
sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. En la part superior disposa d’un tub quadrat que es
clavatejarà a la xarxa; aquest tub al mateix temps estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m.
Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Bastides de façanes.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruixària i 20 cm. d'amplària.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat amb la normativa
assenyalada en aquesta activitat:












Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d'advertència de risc elèctric.
Senyal d'advertència de risc d’incendis.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra
tot seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art.7 RD 1627/1997).
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5.- Relació d'Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

-

Treballs de transport (conductors):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment per a les traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada).


-

Per als treballs del ram de paleta:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona.
Guants de goma (neoprè) si es manipula els morters.
Granota de treball.
Botes de cuiro de seguretat.
Cinturó de seguretat, si cal.
Mascareta amb filtre antipols, si es manipula la màquina de trepar.
Ulleres antiimpacte, si es manipula la màquina de trepar.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionata als
treballadors , reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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TANCAMENTS INTERIORS
1.- Introducció.
1.1 Definició:
Element constructiu, sense missió portant, que tanca i limita l’espai interior d’un edifici.

1.2 Tipus de tancaments interiors:


-

De totxo
Prefabricats:
plafons de guix-cartró.
plafons de guix o escaiola.
plaques de guix o escaiola.
plaques de formigó massisses o buides.

1.3 Observacions generals:
Un cop realitzat el forjat, es senyalitzarà la distribució dels envans a la planta corresponent.
Es realitzarà l’aplec de material a les plantes respectives, tenint en compte les zones on es necessitaran per a
la confecció d’aquests tancaments.
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà., etc.
Si no s’han enllestit els tancaments exteriors, s’hauran de respectar les proteccions col·lectives ja instal·lades.
En aquesta activitat, per tal de facilitar el transport vertical dels materials, s’haurà de tenir la precaució que
estigui instal·lat el muntacàrregues, que les guies del qual estiguin perfectament ancorades a l’estructura de
l’edifici. L’ús de la grua torre s’ha de restringir només a l’elevació de peces dels tancaments que, per la seva
mida, és impossible de realitzar l’elevació amb el muntacàrregues, si a causa de les necessitats reflectides en
el projecte no s’han de realitzar més elevacions especials a les futures activitats, es recomana el desparament
de la grua torre; donat que a partir d’aquesta activitat, no és operativa amb un rendiment eficaç.
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, que han de tenir una
mitjana d’intensitat lumínica de 100 lux.
S’han d’instal·lar tubs d’evacuació de runes per evitar l’acumulació impròpia d’aquestes sobre el forjat.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de
limitació del solar, per tal d’evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així
com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Divisions fixes sense funció estructural, formades amb totxos col·locats de cantell, per a separacions interiors.

1.2 Descripció:
La construcció dels envans mitjançant totxos, encadellats, etc. Es realitza en les següents fases:




Senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada.
Col·locació de la primera filada i successives, fins a l’alçada de l’espatlla.
Instal·lació d’una bastida de cavallets.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a
les respectives plantes. Aquest aplec de material, que normalment es realitza paletitzat, s’elevarà mitjançant la
grua, si encara s’està construint l’estructura, i en cas que no n'hi hagi, mitjançant el muntacàrregues, auxiliat
pels toros a la planta corresponent. El transport del material paletitzat des del camió fins el muntacàrregues, es
realitzarà mitjançant el carretó elevador.
Per realitzar els envans serà imprescindible considerar l’equip humà següent:




operadors de grua.
paletes.
operaris de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels envans:








Maquinària: formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per a transport auxiliar,
serra de trepar, carretó elevador, toro, etc.
Estris: bastides de cavallets, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals.
Presa provisional d’aigua: s’instal·larà un muntant al llarg de la façana per tal de subministrar aigua a cada
planta.
Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, connectada a la presa provisional
general: de la presa general sortirà un cable que alimentarà cada bloc i, d’aquest últim quadre, partirà el
muntant, que alhora alimentarà cada un dels quadres de les respectives plantes. Els quadres d’aquestes
plantes disposaran de disjuntors diferencials i magnetotèrmics per tal de protegir de contactes indirectes i
de curtcircuits-sobreintensitats. Independentment, s’instal·larà un altre muntant, el qual alimentarà un punt
de llum a cada planta, per tal de facilitar la il·luminació a les respectives escales.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents, s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència esperada normalment de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per tal d’anul·lar, o en el
seu cas, controlar i reduir aquestos riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

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

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

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

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

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

Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
Risc causat per la inhalació de pols generada pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
Risc causat pel contacte de la pell amb el morter.
Risc causat pel soroll generat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
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3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra o, si
manca, es farà servir la grua torre.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat d’envans, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes
les instal·lacions d’higiene i benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS





















El personal encarregat de la construcció dels envans ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar la construcció d’aquesta amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i convenientment
il·luminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades en les
activitats anteriors.
En cas que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat
a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat.
Quan per necessitats d’obra, s’hagin de treure proteccions col·lectives provinents del tall d’estructures o
anteriors, aquestes hauran de ser reposades a tots aquells espais que les necessitin, i fins i tot, mentre
aquell espai de temps en el qual, per una raó o altra, no s’estigui treballant en aquell punt.
S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.
Si l’entrada de material ceràmic paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per
plataformes específiques. En cas de no ser així, els palets es col·locaran sempre més endins del cantell
del forjat, per a que, d’aquesta manera, les baranes de perímetre puguin continuar realitzant la seva funció.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, donat que, en cas de no fer-ho, poden convertir-se en un llaç amb el qual, en
ensopegar, es produeixin caigudes al mateix nivell, o fins i tot, des d’alçada.
En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial
es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
Per tal d’evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 kg.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
En aquells treballs en els quals sigui necessari escarpa i punxó, els operaris es protegiran els ulls amb
ulleres antipartícules.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir i cinturó de seguretat, si en aquests treballs
a desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.
Els operaris que realitzin la manipulació de morters, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma,
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar
hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.
S’han de disposar les bastides de manera que l’operari mai treballi per sobre de l’alçada de l’espatlla.
Posat que es treballés a bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base
de barana perimètrica.
Les reixes de totxos i els munts de runa es disposaran de manera que no transmetin als forjats, esforços
superiors als d’ús.
Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació situats a la façana, els quals
disposaran a cada planta de la seva corresponent obertura per una correcta evacuació de les runes a
sobre del contenidor situat a l’extrem inferior del conducte.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per al desenvolupament d’aquesta
activitat
Escales de mà
Dúmpers de petita cilindrada
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Formigonera pastera
Bastida de borriquetes
Serra
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

Estudi bàsic de seguretat i salut
57/127

TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què s’ha fet referència en les normes de seguretat, estaran constituïdes per:







Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha
de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2.5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm., i reforç central amb
tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tram de protecció format per malla electrosoldada
de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs
amb forma de muntant.
Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades: en la seva part superior disposa d’un tub quadrat, al
qual es clavarà la xarxa. Aquest tub, alhora, serà subjectat per guardacossos cada 2,5 m.
Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d’ample.

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













Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

-

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


-

Pels treballs de maçoneria :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de morters.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si calgués.
Màscara amb filtre antipols, en la manipulació de la serra trepadora.
Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la serra trepadora.

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

Estudi bàsic de seguretat i salut
59/127

REVESTIMENTS DE PARAMENTS
1.- Introducció
1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspectes.

1.2 Tipus de revestiments:

-


-

-

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

1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com:



per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc.
per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc.

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat.
Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum la
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com
també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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REVESTIMENTS EXTERIORS
1.- Definició i descripció
1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.

1.2 Descripció:
Els revestiments es realitzen en les següents fases:




-

Revestits o xapats:
col·locació d’ancoratge.
muntatge de plaques.
Arrebossats:
tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que s’emprarà.
Humectar el suport prèviament net, i arrebossar.
es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si plou.
passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.
Pintures:
la superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències, etc.
s’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per pintar.
es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si plou.
Adreçat:
s’ha de comprovar que el morter de l’arrebossat sobre el qual s’acabarà s’ha adormit.
es suspendrà l’adreçat amb temperatures extremes i es protegirà si plou.
s’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter.
passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.

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




operadors de grua.
operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons el cas.
operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels
revestiments:







maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.
estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions
col·lectives i personals, etc.
eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.
presa provisional d’aigua.
instal·lació elèctrica provisional.
instal·lacions d’higiene i benestar.
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REVESTIMENTS EXTERIORS
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu
cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

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

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

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

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

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombaments de material de revestiment.
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics.
(20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
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REVESTIMENTS EXTERIORS
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



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

PROCÉS

















El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i endreçada.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les
activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.).
En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves
proteccions i estabilitat.
Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat
a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat.
S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments.
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes
específiques.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llaç” amb el qual, en
ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i es tindrà
especial cura de no posar el peu sota del palet.
Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 30 Kg.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en
aquests treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base
de barana perimètrica.
És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de protecció contra les caigudes
des d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura cables amb
els què amarrar el fiador del cinturó de seguretat.

Aplacat o xapat







En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament prohibit l’ús de bastida
penjada.
Es suspendrà la col·locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura descendeixi per sota de +5 ºC.
No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat.
El transport de les plaques es farà en gàbies, safates o dispositius semblants dotats de laterals fixos o
abatibles.
S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es realitzarà un altre treball
simultàniament, qualsevol que sigui aquest.
Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs
a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Arrebossats i estucats en fred






Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin d’emprar, el més
separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada mitjançant
elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de
seguretat que evitin el seu lliscament involuntari.
S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de caiguda
d’objectes.
És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical
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Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma,
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar
hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització d’arrebossats, es vigilarà que la
instal·lació elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Pintures













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

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat
Escales de mà
Dúmpers de petita cilindrada
Grúes i aparells elevadors
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Formigonera pastera
Bombatge de morter
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

Estudi bàsic de seguretat i salut
64/127

REVESTIMENTS EXTERIORS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:






Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha
de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb
tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per
un guardacòs en forma de muntant.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d’ample.
Extintor de pols química seca.

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














Senyal d’advertència de risc de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

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

Estudi bàsic de seguretat i salut
65/127

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

-

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


-

Pels treballs de pintura:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.
Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
Pantalla facial, si correspon.


-

Pels treballs amb morters:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.


-

Pels treballs d’aplacat o xapat:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.

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

Estudi bàsic de seguretat i salut
66/127

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

1.2 Descripció:
Tipus de revestiments interiors:








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

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




operadors de grua.
operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guixos, segons el cas.
operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels
revestiments:







Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.
Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i
personals, etc.
Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.
Presa provisional d’aigua.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d‘higiene i benestar
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REVESTIMENTS INTERIORS
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu
cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

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

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

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

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

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombament de material de revestiment o
degut a la manipulació de l’esmoladora angular.
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics.
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
(26) Risc causat per la manipulació de materials per xapats, enrajolats de parets, aplacats, etc.
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REVESTIMENTS INTERIORS
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



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

PROCÉS






















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

Aplacat o xapat





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

Entaulellat





El tall, mitjançant la serra de trepar, de les plaquetes i demés peces ceràmiques es realitzarà a locals
oberts per evitar la respiració d’aire amb gran quantitat de pols.
Els talls es netejaran de “retalls” i “deixalles de pasta”.
Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant trompes.
És prohibit de llençar les runes directament pels forats de façana o dels patis.
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Les caixes de plaquetes o rajoles de valència s’aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls, on
les necessitin, situades el més allunyades possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Les caixes de plaquetes aplegades, mai es disposaran de manera que obstaculitzin les zones de pas.
Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de làtex, granota de treball i botes de cuir de
seguretat.

Arrebossats, referits i lliscats.






Els sacs de conglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls on siguin necessaris, el
més separat possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
Quan les plataformes de treball siguin mòbils (plataformes de treball sustentades mitjançant elements
pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat
que evitin el seu lliscament voluntari.
Els operaris que realitzin la manipulació de morters i guixos hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
En els treballs d’arrebossat amb màquina s’haurà de vigilar en tot moment que es compleixi el Reglament
de Baixa Tensió.

Tèxtils i flexibles.












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

Pintures













Es farà el màxim per evitar el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà els
treballadors que realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i
permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de
neoprè, botes de seguretat i en els casos que es necessiti, cinturó de seguretat
El vessament de pintures i matèries primes sòlides com pigments, ciments, i d’altres, es durà a terme des
de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols.
Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, ni es
menjarà ni es beurà.
Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran de ser dotats
d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents, a aquest adaptador facial hi anirà
acoblat el seu corresponent filtre químic, o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega de
pigment i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides.
Quan s’apliquin pintures amb risc d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, com
treballs de soldadura i d’altres, tenint previst pels voltants del tall un extintor.
L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’hauran de fer en recipients
tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin
nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per tal d’evitar el risc d’inflamació.
S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures
Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues
per evitar sobrecàrregues innecessàries.
El magatzem de pintures disposarà de ventilació.
Sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar les següents senyals: advertència de
material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu.
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ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat
Escales de mà
Dúmpers de petita cilindrada
Grúes i aparells elevadors
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Formigonera pastera
Bombatge de morter
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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REVESTIMENTS INTERIORS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:






Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm i reforç central amb
tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per
un guardacòs en forma de muntant.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d’ample.
Extintor de pols química seca.

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
















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

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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REVESTIMENTS INTERIORS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

-

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


-

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


-

Pels treballs amb morters i guixos:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.


-

Pels treballs de revestit o xapat:
Cascos de seguretat
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els treballadors
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D.
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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PAVIMENTS
1.- Introducció.
1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.

1.2 Tipus de revestiments:




peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: pedra
natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer.
flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents materials:
moqueta de fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de goma
i policloroprè.
soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, la
superfície superior de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment.

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

1.2 Descripció:


-

tipus de revestiments amb peces rígides:
amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de ciment
permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt.
amb llistons d’empostissar (mosaic).
amb posts (fusta).
amb lloses de pedra.
amb plaques de formigó armat.
amb llambordins de pedra i formigó.

-

tipus de revestiments flexibles:
Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni adherides a
tocar o soldades.
Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum adherits, de
goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o soldades.
Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment.



tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants.

-

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




operadors de grua.
enrajoladors i d’altres.
operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels
paviments:







Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per
transport auxiliar, carretó elevador, toro, etc.
Estris.
Eines manuals.
Presa provisional d’aigua.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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PAVIMENTS
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat Gravetat

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

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

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

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

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la
manipulació de l’esmoladora angular.
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades.
(16) Risc específic en treballs de poliment
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics.
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar.
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PAVIMENTS
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



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

PROCÉS

















El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)
Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar el
risc de pis lliscós.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment
de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la
grua.
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes
específiques.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el
qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial,
es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles masclefemella.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en
aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Peces rígides













El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en
ambients amb pols neumoconiòtiques.
El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, per
evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió.
Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la
projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de
no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall.
Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades.
Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar
paletitzats i totalment fetes les vorades.
Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes de
subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut.
El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega.
Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport
per evitar accidents per vessament de la càrrega.
Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes
emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments.
Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies
recentment solades.
Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a on
es vagi a col·locar.
Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas.
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Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés,
indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria.
Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb rètol de
“paviment lliscant”
Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per
risc elèctric.
Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb
els raspalls i papers de vidre.
Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran
amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”.
Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han
de ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball.
Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o làtex,
granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.
Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es
necessitin, màscara antipols.
Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per
descontrol de la càrrega i lumbàlgies.
Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de
“superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell.
Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la formació
d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta.
Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte
amb energia elèctrica.
Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat.
Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina
"desendollada de la xarxa elèctrica”.
Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les
plantes.
Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran
d’evacuar als muntacàrregues.

Flexibles














Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on s’hagin
d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas.
És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran
immediatament, per tal d’evitar incendis.
Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la renovació
constant, evitant atmosferes tòxiques.
S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir una
ventilació constant.
És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament tancats,
per evitar la formació d’atmosferes nocives.
Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis.
S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del
magatzem (al de dissolvents i al de productes plàstics)
S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i
dissolvents i del magatzem de productes plàstics.
En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu..
Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o
espurna.
És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.
Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de
seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:
Dúmpers de petita cilindrada
Grúes i aparells elevadors
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
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Formigonera pastera
Bombatge de morter
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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PAVIMENTS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:





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

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














Senyal de perill.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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PAVIMENTS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

-

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


-

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


-

Pels treballs amb morters, formigons i llots:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de goma de seguretat.


-

Pels treballs de col·locació de paviment:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Genolleres.
Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids.
Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids.

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

1.2 Tipus de sostres:


-

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

1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, bastides tubulars modulars,
bastides tubulars modulars sobre rodes, plataformes elevades hidràulicament, escales de mà, etc.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran muntacàrregues i gruetes de petita capacitat.
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels quals
ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de
limitació del solar, per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com,
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen.
Cel ras constituït per canyís, escaiola o peces especials d’un material qualsevol, que es penja del forjat, donat
que no té funció resistent.

1.2 Descripció:
Un cop realitzats els tancaments tant exteriors com interiors, iniciarem el recobriment dels sostres, distingint els
diferents tipus:

Revestiment de sostres:
Per a la realització de revestiment, es muntarà una tarima sustentada sobre cavallets, aquesta plataforma haurà
de cobrir, en una o vàries fases, segons la dimensió de la superfície, tota la superfície a recobrir. Aquesta es
realitza per donar facilitat al treballador que ha d’atendre al sostre i no per on circula, als diferents treballs de
col·locació de guixos i pintures.

Cels rasos:
Per a la realització de cels rasos s’auxiliaran els treballs amb escales de tisora per a la col·locació de les guies
o penjadors fins a 3 metres i per alçades superiors es realitzarà la col·locació amb petites torres de bastida
tubular modular amb rodes.
Els cels rasos es poden realitzar:
sense guies: formació de sostres mitjançant plaques suspeses mitjançant penjadors, a interiors d’edifici.
amb guies (discontinus) : formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats
metàl·lics, a interiors d’edificis.
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a
les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta fi:
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport
del material paletitzat, des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant carretó
elevador.
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà:




operadors de grua.
operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guix, segons el cas.
operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització dels revestiments:







Maquinària: formigonera pastera, bombatge de morter, carretó elevador, toro, etc.
Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallet, escales de mà, proteccions col·lectives i personals,
etc.
Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.
Presa provisional d’aigua.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

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

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

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

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

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombeig de material o degut a la manipulació
de l’esmoladora angular.
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades.
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents.
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
(26) Risc casuat per la manipulació de peces per recobrir sostres.
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



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

PROCÉS























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

Revestiments de sostres (referits, lliscats i pintures)






En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas
quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar un pas alternatiu amb senyals de direcció
obligatòria.
Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres, es recolzarà sobre
cavallets.
Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada
de taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i
caigudes.
Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà sobre cavallets metàl·lics o de fusta. És
prohibida expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el parament.
En cas que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars.
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Els sacs de guix s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls en què s’hagin d’emprar, el més
separats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els sacs de guix es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
Els operaris que realitzin la manipulació de guixos, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma,
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si a aquests treballs a desenvolupar hi
ha risc de caiguda a diferent nivell.

NOTA: Pel que fa a pintures, veure pintures

Cels rasos
Sense guies








En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas
quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar el pas alternatiu amb senyals de direcció
obligatòria.
Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres es recolzarà sobre
cavallets.
Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada
de taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i
caigudes.
Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà a sobre de cavallets metàl·lics o de fusta. És
prohibida expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el parament.
Posat que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars.
Per apuntalar les plaques fins l’enduriment del penjat (estopa, canya, etc.) s’utilitzaran suports de taulonet
a sobre de puntals metàl·lics telescòpics, per evitar els accidents per desplom.
El transport de sacs i planxes es realitzarà interiorment, preferentment dalt d’un carretó de mà, per evitar
sobreesforços.

Amb guies






Les escales de mà per emprar han de ser del tipus de tisora, dotades de sabates antilliscants i cadeneta
de control d’obertura màxima, per evitar accidents per inestabilitat.
Les plataformes de treball dalt de cavallets tindrà un ample mínim de 60 cm.
La instal·lació de cels rasos es realitzarà des de plataformes ubicades dalt d’una bastida tubular (a més de
dos metres d’alçada) que estaran closes per una barana de seguretat amb passamà a 90 cm d’alçada,
barra intermèdia i sòcol.
Les plataformes instal·lades a bastides tubulars sobre rodes no s’utilitzaran sense haver ajustat els frens
de trànsit, abans de pujar a elles.
Les bastides que s’han de construir per a la instal·lació de cels rasos (metàl·lics, cartró premsat, etc.) es
muntaran dalt de cavallets sempre que l’alçada sigui inferior a dos metres.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:
Escales de mà
Dúmpers de petita cilindrada
Grúes i aparells elevadors
Esmoladora angular
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Taladradora portàtil
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:





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

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















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

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

-

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


-

Pels treballs amb pintura:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
Pantalla facial, si convingués.


-

Pels treballs amb guixos:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.


-

Pels treballs de col·locació de guies, plaques i lamel·les:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D.
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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1.- Introducció.
1.1 Definició:
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funció no estructural.

1.2 Tipus de fusteria:
De façana: tancaments de buits de façanes, amb portes i finestres realitzades amb fusteria de perfils, fusta,
rebudes als anversos interiors del buit, dels següents materials:

acer.

acer inoxidable.

alumini (aliatges lleugeres).

fusta.

PVC (plàstics).
Per a interiors: tancaments de buits de passos interiors i armaris encastats amb portes de:




acer.
fusta.
vidre.

1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues.
En els treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum,
la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimètriques de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com
també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i vidres de finestres, portes i
armaris encastats, de funció no estructural.

1.2 Descripció:
Abans de l’inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar l’aplom dels paraments i
l’escairat de brancals i llindes.
Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col·locaran els bastiments de base encastats o ancorats.
Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o directament a
l’obra. Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents a les finestres o portes.
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament
d’elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a
la planta baixa. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquest fi: grues o
muntacàrregues, a mesura que es necessitin per a la seva col·locació a les diferents plantes.
Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà:




operadors de grua.
fusters.
vidriers.

També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització de la fusteria:






Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.
Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil, esmoladora, serra circular
manual, etc.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en
la seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

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

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

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

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

OBSERVACIONS:
(8) Risc específic causat per l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta.
(17 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos.
(26) Risc causat per la manipulació de vidres.
(27) Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos.
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3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



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

PROCÉS















El personal encarregat de la col·locació de la fusteria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes
específiques.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el qual,
en ensopegar, es produirien caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en
aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una
protecció a base de barana perimètrica.
És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les caigudes des
d’alçada. Si no existís aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura, cables a on amarrar
el fermall del cinturó de seguretat.
És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la
realització de treballs dalt de superfícies insegures.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment
de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

Ram de fuster













Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades.
En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra.
Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs perfectament
fleixats, penjats mitjançant eslingues de la grua torre.
Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) s’hissaran a les
respectives plantes convenientment fleixats i subjectats al muntacàrregues. En arribar a la planta
d’ubicació, es deixaran anar els fleixos i es descarregarà a mà.
En cas que l’hissat es realitzi mitjançant la grua, una vegada a la planta d’ubicació, es deixaran anar els
fleixos i es descarregaran a mà.
Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació
definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, estampit sigui segur; és a
dir, que impedeixi que es desplomin en rebre un cop lleu.
Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que haurà de tenir barana de
seguretat si hi ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres.
Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es reposarà
immediatament la protecció. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a diferent nivell, el
treballador haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat.
Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjançant trompes
d’abocament o mitjançant petits contenidors previstos per a aquest fi.
Els treballs de col·locació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a mínim entre dos operaris.
Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d’haver acabat el procés
d’enduriment de la part de rebut del bastiment de base, per a que acabi el risc d’ensopegades i caigudes.
Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre sota ventilació per
“corrent d’aire”.
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El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir ventilació directa i constant, així
com un extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés i sobre d’aquesta, un senyal de perill
d’incendi, i un altre de no fumeu.
Els operaris que realitzin la col·locació de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d’emprar casc
de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó
de seguretat si en aquests treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.

Muntatge de vidre














Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi.
A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan envidrant.
És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal·lació de vidres.
Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls.
Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat.
La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses.
El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instal·lar immediatament.
Els vidres transparents ja instal·lats s'assenyalaran adequadament.
Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d’un jaç de taulons de
fusta; el vidre es col·locarà quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament determinat.
Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical.
Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instal·lació dels vidres a les finestres, estaran protegides a la
part de davant (la que dóna a la finestra) per una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurada des de la
plataforma de treball, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol, per evitar el risc de caiguda al buit
durant els treballs.
Els operaris que realitzin la col·locació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs
a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat.
Escales de mà
Grúes i aparells elevadors
Esmoladora angular
Bastida de borriquetes
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què fan referència les normes de seguretat estaran constituïdes per:






Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha
de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb
tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per
un guardacòs en forma de muntant.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de
gruix i 20 cm. d’ample.
Extintor de pols química seca.

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
















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

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:




-

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Pels treballs de fusteria de fusta:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.
Màscara antipols pels fregadors amb paper de vidre.
Màscara amb filtre químic posat que manipulessin coles, vernissos, etc.
Pels treballs de tancaments metàl·lics:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.
Ulleres antiimpactes per a manipulació de l’esmoladora.
Pels treballs de cristalleria:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es dotarà als treballadors
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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INSTAL·LACIONS
1.- Introducció.
1.1 Definició:
Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un servei.

1.2 Tipus d’instal·lacions:







Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de
maçoneria, en l’obertura de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el
posterior tancament de les regates, en el cas d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació de
caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que són
necessaris pel correcte funcionament del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia,
l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats a un edifici.
Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8)
Fontaneria.
Sanejament.
Calefacció.
Gas
Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8)
Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les antenes receptores
i de les línies de repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts de connexió dels
aparells interiors.
Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i
tancaments, es procedirà, d’una banda, a la col·locació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i d’altra
banda, a la instal·lació de guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit.

1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, eines
manuals, etc.
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia elèctrica
a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt d’utilització de
l’edifici.
Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats a la transmissió per cable de senyals
elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc.

1.2 Descripció:
Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (instal·lació
elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es realitzaran
mitjançant cables entubats, i a cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions.
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, vídeo,
megafonia, TV per cable, etc.
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes de
distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació.
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un
espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.).
Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent equip humà:



electricistes.
ajudes de maçoneria.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la
instal·lació:





Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer
regates, etc.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I AUDIOVISUALS
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

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

ALTA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
ALTA
MÈDIA
BAIXA
ALTA
ALTA
MÈDIA

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

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

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


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

PROCÉS
Xarxa interior elèctrica i àudio-visual



















El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar el
risc d’ensopegades.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment
de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de
les clavilles mascle-femella.
Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies
insegures.
En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit (escales,
balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat.
Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).
Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes
per altres en bon estat de manera immediata.
Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que
s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc
segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se.
Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciarse, per evitar accidents.
Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions
de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Xarxa exterior elèctrica










El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a
rases.
A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ).
Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies.
Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada
d’aquests elements més cinc metres.
Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals
previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells.
Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de
seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions
no superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5
metres.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
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Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió

























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

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







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

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











Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

-

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


-

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


-

Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) :
Cascos de seguretat.
Guants aïllants.
Granota de treball.
Botes aïllants.
Protecció d’ulls i cara.
Banqueta aïllant i/o catifa aïllant.
Perxa aïllant.


-

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


-

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

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora (Art. 7 RAD 1627/1997).
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules,
comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum.
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes.
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.),
conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum.
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua calenta,
no superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la radiació tèrmica
dels radiadors.

1.2 Descripció:
Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids:



les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas.
les que són totalment independents: calefacció.

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




lampistes.
paletes.
operari que realitza les regates.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la
instal·lació:






Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà,
passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer
regates (regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lació provisional d’aigua.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

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

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

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

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

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

Estudi bàsic de seguretat i salut
104/127

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT


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

PROCÉS
Xarxa interior














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

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















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

Xarxa exterior





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

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat.
Oxitallada
Escales de mà
Grua mòbil
Passarel·les
Soldadura elèctrica
Esmoladora angular
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Màquina de regates elèctrica
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha
de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
- Extintor de pols química seca.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell.
- Senyal d’advertència de risc, material inflamable.
- Senyal de prohibit el pas als vianants.
- Senyal de no fumeu.
- Senyal de protecció obligatòria del cap.
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.
- Senyal de protecció obligatòria de les mans.
- Senyal de protecció obligatòria del cos.
- Senyal de protecció obligatòria de la vista.
- Senyal de protecció obligatòria de la cara.
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

-

Treballs de transport i fontaneria:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó de seguretat, si calgués


-

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


-

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


-

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

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Conjunt d’aparells i conductes que agafen l’aire, i físicament el tracten per aconseguir unes condicions
d’higroscopicitat, temperatura i depuració determinades, per a subministrar-lo immediatament.

1.2 Descripció:
Es distingeixen els diferents sistemes de condicionament de l’aire:




sistemes de tot aire.
sistemes d’aigua-aire.
sistemes d’aigua i expansió directa.

Cada un d’aquests sistemes està composat per un equip de tractament d’aire (ventiladors, aparells de
condicionament, etc.), d’un equip de refrigeració i/o calefacció i un equip auxiliar (bombes, motors, etc)
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un
espai predeterminat tancat (cables, tubs, maquinària, etc.).
Per realitzar la instal·lació de l’aire condicionat serà imprescindible considerar l’equip humà següent:



instal·ladors d’aire condicionat
paletes.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la
instal·lació:






Estris: bastida modular tubular, escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, esmoladora
angular, etc.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lació provisional d’aigua.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

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

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

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

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

OBSERVACIONS:
(8) Risc específic en l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta.
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus.
(19) Risc causat per les radiacions ultraviolades i d’infraroigs generades per la soldadura elèctrica.
(28) Risc causat per les radiacions generades per la soldadura elèctrica i a la manipulació de maquinària de
fer regates.
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT


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

PROCÉS















El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans
auxiliars per realitzar-la amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell s’hauran de respectar les baranes de seguretat.
A la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, caigudes i
erosions.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aillaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de
dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i
reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.
És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament elèctric de l’obra, sense emprar clavilles
mascle-femella.
Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors estaran protegides per doble aïllament (categoria II).
Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per
d’altres en bon estat.
Els operaris que realitzin la instal·lació de l’aire condicionat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins
de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de
cuir i màscara antifums tòxics si calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i
maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de
seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués.
Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà) o de neoprè segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de
seguretat si els calgués.

Per fer més operativa aquesta norma, considerarem els següents apartats:

Recepció i aplec de material i maquinària.













Es prepararà la zona del solar per estacionar els camions de subministrament de material, de manera que
el paviment tingui la resistència adequada per evitar capgirells i atrapaments.
Les màquines de gran dimensió s’hissaran amb la grua mòbil amb l’ajuda de balancins que subjectaran la
càrrega mitjançant les bragues, hissant la càrrega del transport i posant-la a terra a una zona preparada a
priori amb taulons de repartiment, des d’aquest punt, es transportarà posteriorment al lloc d’aplec definitiu.
Les càrregues suspeses es governaran mitjançant caps subjectats a la càrrega i guiats per dos operaris,
per poder guiar còmodament la càrrega.
És prohibit expressament de guiar les càrregues pesades directament amb les mans.
El transport o canvi d’ubicació horitzontal mitjançant corrons, es realitzarà emprant exclusivament el
personal necessari, per evitar així l’acumulació d’operaris i evitar confusions.
S’empenyarà la càrrega des dels laterals per evitar el risc de caigudes i cops pels corrons ja emprats.
El transport ascendent o descendent per mitjà de corrons lliscant per rampes o llocs inclinats es dominarà
mitjançant aparells designats per a aquest fi, el ganxo de maniobra es subjectarà a un lloc sòlid, capaç de
suportar la càrrega amb seguretat.
És prohibit el pas o acompanyament lateral del transport a sobre de corró de fusta quan la distància lliure
de pas entre aquesta i els paraments verticals sigui igual o inferior a 60 cm., per evitar així el risc
d’atrapament per descontrol de la direcció de la càrrega.
Els aparells anteriorment esmentats, de suport del pes de l’element ascendit o descendit per la rampa,
s’ancorarà a llocs que garanteixin la seva resistència.
L’ascens o descens a una banqueta de posició d’una determinada màquina, s’executarà mitjançant un pla
inclinat construït en funció de la càrrega que ha de suportar i la inclinació adequada.
L’aplec de fan-coils s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra per evitar interferències amb altres tasques.
Les caixes contenidores dels fan-coils es descarregaran fleixades o lligades a sobre de batees o
plataformes emplintades, per evitar vessaments de la càrrega.
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És prohibit d’emprar els fleixos com anses de càrrega
Els blocs de caixes contenidors de fan-coils, etc. ,un cop situats a planta, es descarregaran a mà i s’aniran
repartint pels llocs d’ubicació per evitar interferències als llocs de pas.
El muntatge de la maquinària a les cobertes (torres de refrigeració, climatitzadors, etc.), no s’iniciarà fins
que no s’hagi acabat el tancament perimètric de la coberta, per evitar el risc de caiguda.
Els blocs de xapa (metàl·lica, fibra de vidre, etc.) seran descarregats fleixats mitjançant el ganxo de la grua.
Les batees seran transportades fins el magatzem d’aplec, governades mitjançant caps guiats per dos
operaris. És prohibit de dirigir-los directament amb les mans.
Els sacs de guix es descarregaran aplegats i lligats a batees o plataformes emplintades.
L’emmagatzematge de xapes s’ubicarà a llocs senyalitzats a l’obra, per evitar interferències als llocs de
pas.

Muntatge de canonades.
















El taller i emmagatzematge de canonades s’ubicarà a un lloc preestablert, dotat de porta, ventilació i
il·luminació artificial al seu cas.
El transport de trams de canonada de diàmetre reduït a espatlles d’un sol home, es realitzarà inclinant la
càrrega cap a darrera, de manera que, l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar
cops o ensopegades amb d’altres operaris.
Les canonades pesants seran transportades per un mínim de dos homes, guiats per un tercer a les
maniobres de canvi de direcció i ubicació.
Els bancs de treball es mantindran en un bon estat d’ús, evitant la formació d’estelles mentre dura la tasca
(les estelles poden ocasionar punxades i talls a les mans).
Un cop aplomades les columnes, es reposaran les proteccions de manera que deixin passar els fils de les
plomades. Les proteccions s’aniran treient a mesura que ascendeixi la columna muntada. Si queda buit
amb risc d’ensopegada o caiguda per ell, es reposarà la protecció.
Els retalls sobrers s’aniran treient a mesura que es produeixin a un lloc determinat, per a la seva posterior
recollida i vessat pels conductes d’evacuació instal·lats per a aquest fi, i així evitar el risc de trepitjades
sobre objectes.
És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats per evitar respirar atmosferes tòxiques. Els talls amb
soldadura de plom es realitzaran a l’exterior o sota corrent d’aire.
El local destinat per emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats, s’ubicaran a un lloc
ressenyat a l’obra, que estarà dotat de ventilació d’aire corrent, portes amb pany de seguretat i il·luminació
artificial si calgués.
La il·luminació del local on s’emmagatzemin les bombones o ampolles de gasos liquats es realitzarà
mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.
A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzat de “perill explosió” i un
altre de “no fumeu”.
Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca.
La il·luminació al tall de muntatge de canonades serà d’un mínim de 100 lux, mesurats a una alçada sobre
el nivell del paviment pels voltants de dos metres.
Les ampolles de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portampolles.
S’evitarà soldar o utilitzar l’oxitallada amb les bombones o ampolles de gasos liquats exposades al sol.
S’instal·laran uns rètols de precaució al magatzem de gasos liquats, al taller de muntatge i a sobre de
l’aplec de canonades recomanant no emprar acetilè per soldar coure.

Muntatge de conductes i reixetes.











Els conductes de xapa es tallaran i muntaran a llocs senyalitzats a l’obra per evitar riscos per interferències.
Les xapes metàl·liques s’emmagatzemaran en paquets a sobre de soles de repartiment als llocs
senyalitzats a l’obra. Els aplecs no superaran 1,6 metres d’alçada.
Les xapes metàl·liques seran retirades del seu aplec pel seu tall i formació del conducte per un mínim de
dos homes, per evitar el risc de talls o cops per desequilibris.
Durant el tall amb cisalla, les xapes romandran recolzades a sobre dels bancs i subjectades, per evitar els
accidents per moviments indesitjats.
Els trams de conducte s’evacuaran del taller de muntatge l’abans possible per a la seva conformació a la
seva ubicació definitiva i evitar accidents al taller per saturació d’objectes.
Els trams de de conducte es transportaran mitjançant bragues que l’abracin de boca a boca mitjançant el
ganxo de la grua, per evitar el risc de vessament de la càrrega a sobre de les persones. Seran guiades per
dos operaris que els governaran mitjançant caps disposats per a aquest fi.
És prohibit expressament de guiar-los directament amb la mà, per evitar el risc de caiguda per balanceig
de la càrrega, etc.
Les planxes de fibra de vidre seran tallades a sobre del banc mitjançant ganivetes.
És prohibit d’abandonar a terra ganivetes, tallants, grapadores i màquines de reblar per evitar els accidents
per trepitjades a sobre d’aquestos objectes.
Els muntatges dels conductes a les cobertes es suspendran amb vents forts per evitar el descontrol de les
peces.
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Les reixetes es muntaran des de escales de tisora dotades de sabates antilliscants i cadeneta limitadora
d’obertura, per evitar el risc de caiguda.
Els conductes per col·locar a alcades considerables s’instal·laran des de bastides tubulars amb
plataformes de treball amb un mínim de 60 cm. d’ample, rodejades de baranes de seguretat.

Posada a punt i proves.






Abans de l’inici de la posada en marxa, s’instal·laran les proteccions de les parts mòbils per evitar risc
d’atrapaments.
No es connectaran ni posaran en funcionament les parts mòbils de la màquina sense haver apartat d’elles,
eines que s’estiguin emprant, per evitar el risc d’objectes o fragments.
Es notificarà al personal la data de les proves de càrrega per evitar els accidents.
Mentre durin les proves, quan s’hagi de tallar l’energia elèctrica d’alimentació, s’instal·larà al quadre elèctric
un rètol de precaució amb la llegenda “No connecteu, homes treballant a la xarxa”.
És prohibida expressament la manipulació de parts mòbils de qualsevol màquina sense abans haver
procedit a la desconnexió de la xarxa elèctrica d’alimentació, per evitar atrapaments.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta
activitat:
Oxitallada
Escales de mà
Grua mòbil
Soldadura elèctrica
Esmoladora angular
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Màquina portàtil de roscar
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:



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

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
















Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc material inflamable.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de perill en general.
Senyal d’advertència de càrregues suspeses.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de seguretat exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

-

Treballs de transport i fontaneria:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó de seguretat, si calgués


-

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


-

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


-

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

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

OXITALLADA











-

-

-

El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint present les
següents condicions:
Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb la corresponent caperutxa protectora.
No es mesclaran les bombones de gasos diferents.
Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades.
S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera perllongada.
S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical.
S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització.
Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant les buides de les que estiguin
plenes.
El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i directa.
Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu.
Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca.
S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama.
S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació.
Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa:
S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major seguretat i
comoditat.
S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar la possibilitat
d’accidents.
L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador (casc + careta
de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir, maneguins de cuir, polaines
de cuir, davantal de cuir i botes de seguretat.
No s’han d’inclinar les bombones de acetilè fins a esgotar-les.
No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades.
Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les mànegues
i que aquestes es trobin en perfecte estat .
Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès,
per evitar així possibles retrocessos de la flama.
Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota pressió a un
recipient amb aigua.
No s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar sempre el pas
del gas i portar el carro a un lloc segur.
S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada.
S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats.
No s’ha de dipositar l’encenedor a terra.
S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible.
Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva.
S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color vermell)
No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho tinguin en poca
quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es produeixi una reacció química i
doni lloc a un compost explosiu.
Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta protectora amb
filtres químics específics pels productes que vagi a cremar.
Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben ventilat.
Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball d’una forma més
còmoda, ordenada i alhora més segura.
Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o manipulant encenedors o bombones.
Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones.

ESCALES DE MÀ.









A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar engalzats.
Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent.
No han de superar alçades superiors a 5 metres.
Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre.
Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.
Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la seva part superior .
L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada.
L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta.
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GRUP COMPRESSOR I MARTELL PNEUMÀTIC















El grup compressor s’instal·larà a l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra.
L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai
inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades.
El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que quedi
garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament
immobilitzant la càrrega, calçant-la , per evitar moviments.
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell pneumàtic. En cas que
això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o tampons).
Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció
de possibles atrapaments o per evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del compressor a
elevades temperatures ambientals, s’haurà de col·locar sota un ombràcul.
S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels
resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres.
Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells
(o vibradors).
Les mànegues a utilitzar en l’obra hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els mecanismes
de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat.
És prohibit d’emprar la mànega de pressió per netejar la roba de treball.
Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar que estigui lligat el punter.
S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix.
No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió.
No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra.
L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de treball,
botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius.

TRAGINADORA DE TRABUC “DUMPER” DE PETITA CILINDRADA






Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en un
pendent, s’hauran de calçar les rodes.
A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, s’haurà de
col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà d’una distància
prudencial a la vorera del desnivell.
A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i és prohibit
el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa.
Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i és prohibit el seu ús com a
transport pel personal.
La càrrega situada al bolquet mai podrà dificultar la visió del conductor.

RETROEXCAVADORA









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

-

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

SERRA CIRCULAR
-

S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra.
S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall.
S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un
resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures.
S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.
Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades.
En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no
presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc.
S’haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual es dictaminen les
disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.

ARMADURES
-

-

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

GRUES I APARELLS ELEVADORS




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

PASSAREL·LES








L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm.
Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar de barana
de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu).
El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós.
Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles.
Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat.
S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs.
S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada.

SOLDADURA ELÈCTRICA


















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

ESMOLADORES ANGULARS






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

GRUETA O CABRESTANT MECÀNIC “MAQUINILLO”














En la col·locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva estabilitat, per aquest motiu,
en la realització del forjat es col·locaran uns ferros d’espera per amarrar les potes estabilitzades de la
Grueta “maquinillo”.
L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha de tenir la seva
protecció diferencial i magnetotèrmica.
El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de la
càrrega en marxa ascendent, comprovant-se la seva efectivitat després del muntatge.
El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat.
El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la maquinària amb tanca
efectiva per a l’accés a les parts mòbils internes.
S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques de la Grueta
tot ressaltant la càrrega màxima que es pot elevar.
S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la cota de la rasant de
subministrament de material i en aquesta posició encara hi quedin tres espires, com a mínim, enrotllades
en el cabrestant.
S’ha de garantir el correcte ancoratge de l’extrem del cable al cabrestant perquè quedi subjecte en cas de
falsa maniobra.
S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions que suporti la càrrega de
trencament : càrrega d’elevació x coeficient de seguretat (4).
L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera que el llaç estigui format
pels corresponents sistemes de subjecció que calguin i es trobin convenientment instal·lats, que
garanteixin la subjecció del cable a la bola del ganxo.
L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona (tipus americà), botes
de cuir de seguretat i cinturó de seguretat que en tot moment es trobarà subjecte, convenientment, a un
ancoratge independent del “maquinillo”.
La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa d’advertència de
càrrega suspesa.
En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest de l’alimentació elèctrica.

CARRETÓ ELEVADOR


Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó.

Estudi bàsic de seguretat i salut
120/127









Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar el
carretó fora de servei.
Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, fleixada
i ubicada correctament.
Al procés de conducció del carretó s’hauran de considerar els següents punts :
no s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó.
s’ha de mirar en la direcció d’avançament i mantenir la vista en el camí que s’ha de recórrer.
s’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat.
s’ha de cerciorar amb l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó.
s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades).
no s’han de transportar càrregues que superin la capacitat nominal.
no es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors.
s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància prudencial amb
altres vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments.
s’han d’evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids.
s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del carretó amb la
càrrega que es transporta.
quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada.
sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de terra.
en moviment, s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor intermitent.
En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les assegurances
reglamentàries.
Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, el
motor estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba en un pendent, es
calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa.
Esdevé obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades.
La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les inclemències
del temps.

TORO, “TRANSPALET“ MANUAL : CARRETÓ MANUAL









Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions :
Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del toro.
Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que aquesta
estigui en bon estat.
Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades.
Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles.
Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per sota de les càrregues, tot assegurantse de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet.
Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts :
Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat el governall la palanca de comandament en posició
neutra.
Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut.
Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no hi hagi cap obstacle al seu camí que pugui
provocar qualsevol incident.
Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si aquesta és molt voluminosa, controlant la seva
estabilitat.
No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals.
No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix.
S’han de respectar els itineraris preestablerts.
Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari al
darrera de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%.
Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el muntacàrregues
s’hauran de prendre les següents precaucions :
S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui suportar el pes del palet i
del toro.
S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma.
No s’haurà de parar el toro, s’hauran de prendre les precaucions necessàries perquè no es dificulti la
circulació.
En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst
d’estacionament i amb el fre posat.
Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció al voltant per tal que no hi
hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra.
També s’ha de comprovar que no hi hagi ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a les
operacions de descens de la mateixa.
Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de
manteniment i deixar-lo fora de servei.
Estudi bàsic de seguretat i salut
121/127

FORMIGONERES PASTERES
















Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància
superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents
nivells. Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir de la grua torre es disposarà d’ un cobert per
protegir la caiguda d’objectes.
Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert
vessament.
La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol amb
la llegenda “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO AUTORITZADES”.
Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat
del camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments.
S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador
de la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament.
Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de
transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament.
Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments
descontrolats.
L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona.
La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a terra.
La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe.
El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica.
Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica.
Posat que la formigonera pastera es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar mitjançant
la utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts.
Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per
evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com per netejar els conductes una cop
finalitzat el procés de bombeig, de cada jornada.

BASTIDES AMB ELEMENTS PREFABRICATS SISTEMA MODULAR.
Muntatge:







-

Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible un
aparellador o arquitecte tècnic.
Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.
Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest no ho fos,
es recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de recolzament de la
bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fràgils com ara maons, revoltons, etc.
Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc. s’haurà
de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de reforçar o no
aquestes zones de recolzament.
Les estructures metàl·liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge. Aquest
aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars.
En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements mentre
es munta la bastida amb indicació dels amarratges corresponents.
Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de contacte
directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es pugui entrar en la
zona de influència de la línia elèctrica, es pendran les següents mesures:
Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora que es procedeixi a la descàrrega de la línia, el
seu desviament o en cas necessari a la seva elevació.
Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes de seguretat,
mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida.

Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran:
3 metres per a tensió < 66.000 Volts
5 metres per a tensió > 66.000 Volts

Posat que hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió:
Es sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia elèctrica.
posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants sobre els conductors i
caperutxes aïllants sobre els aïlladors.
Ús:


Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol inclemència
del temps especialment de fortes ràfegues de vent.
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Els principals punts que s’han d’inspeccionar són:
L’alineació i verticalitat dels muntants.
L’horitzontalitat dels travessers.
L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical.
L’estat dels ancoratges de la façana.
El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors.
La correcta disposició i adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida.
La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i sòcol.
La correcta disposició dels accessos.
S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui
necessari l’advertència de qualsevol altre risc.
En l’ús de la bastida s’ha de tenir present que no es pot fer cap modificació sense l’autorització del tècnic
autor del projecte de muntatge.
En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i els
portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis.
En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És
convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així que es
deixin en la plataforma amb el consegüent risc que aquest fet comporta.

Desmuntatge:






El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al muntatge i en presència d’un tècnic
competent.
És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de baixar
mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment subjectes. Les peces
petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades.
Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans millor i
col·locar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible.
És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la bastida
saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura.
Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es procedirà de la
mateixa manera que es va realitzar el muntatge.

Emmagatzemant :



Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del temps. Abans de
la seva classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los si calgués.
S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller mecànic
que subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que es necessiten en condicions
òptimes per a la seva immediata utilització.

BASTIDES DE CAVALLETS.







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

MÀQUINA DE TREPAR.




En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar ulleres
antiimpactes
En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces abans
de tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar mascareta amb filtre
mecànic contra la pols.
El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric.

BOMBAMENT DEL MORTER




L’equip encarregat de la manipulació de la bomba del morter haurà d’estar especialitzat en aquest tipus de
treball.
La canonada de la bomba del morter, s’haurà de recolzar sobre cavallets, travant amb un tornapunta,
baixant-se les parts que siguin susceptibles de moviment.
La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba del morter, estarà dirigit per un
operari especialitzat, per evitar accidents per obturaments o sobretensions internes.
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Abans de l’inici del bombament del morter s’haurà de preparar el conducte (greixar canonades) tot enviant
masses de morter de dosificació, per evitar l’obturació del conducte.
És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja sense instal·lar abans els mecanismes de recollida a la
sortida de la mànega després del recorregut total del circuit.
En cas que es detingués la bola es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i desmuntarà a
continuació la canonada.
Els operaris lligaran la mànega terminal abans de començar el pas de la pilota de neteja, a elements sòlids,
allunyant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés.
Es revisaran de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba del morter i qualsevol altra reparació de la
màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats.

PISTOLA FIXA-CLAUS









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

PERFORADORA PORTÀTIL










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

GRUA MÒBIL



Caldrà tenir present :
Abans de realitzar qualsevol maniobra es col·locaran les potes estabilitzadores.*
No es treballarà amb el cable inclinat .
S'haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s' aproven l'’instrucció
tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació i la Manutenció referent a grues
mòbils autopropulsades.

COLISSA ELÈCTRICA
-

Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de protecció.
En cas de deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui contrarestada la mancança.
Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta repèls que deixin al
descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aïllant.
Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada feina; no els
intercanviï, en el millor dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i correrà riscos innecessaris.
No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc podria trencar-se i
produir-li lesions.
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-

No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva reparació.
No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc pot trencar-se i produirli lesions.
Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents.
Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats.
Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició insegura.
No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella.
Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de canvi de disc.
Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.
Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars.
El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes, protectors
auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i granota de treball.

MÀQUINA PORTÀTIL DE FORJAR
Es tracta d’una màquina que serveix per tallar, desbarbar i gravar rosques als tubs per conduccions metàl·liques
d’aigua, gas i fontaneria en general.
Els operaris de manejar les màquines de forjar han de ser experts en el seu ús, i coneixedors dels riscos
d’accident i de la seva prevenció.
S’ubicarà al lloc destinat per fer-ho, evitant riscos a la resta de personal de l’obra.

Les màquines de forjar, per instal·lar a l’obra, compliran els següents requisits:
Les transmissions per politges estaran protegides mitjançant una carcassa que impedeixi l’accés directe
als òrgans mòbils.
Els punts de greixatge estaran situats a llocs que no impliquin riscos addicionals per l’operari encarregat
de mantenir la màquina.
Els comandaments de control estaran al costat del lloc de l’operari, amb accés directe sense riscos
addicionals. Aquest dispositiu ha d’estar protegit contra l’accionament involuntari.
Estaran dotades de retorn automàtic de la clau d’estrènyer quan s’acabi la pressió de l’operari sobre ella.
Els tubs en rotació quedaran protegits mitjançant carcassa anticops o enganxades.

Les màquines de forjar seran alimentades elèctricament mitjançant un cable antihumitat i dotada de
conductor de presa de terra. La presa de terra es realitzarà mitjançant el quadre de distribució en
combinació amb els quadres disjuntors diferencials del quadre general de l’obra.

En aquestes màquines s’instal·larà un senyal de perill i un cartell amb el següent rètol “ prohibit d’utilitzar
al personal no autoritzat”.

INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR:
S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient la
presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals.
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant l’evolució
d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene
personal i necessitats fisiològiques.
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser :



mòduls prefabricats, o
construïdes a l’obra.

Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres :






vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb
seients i casellers individuals.
lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10
treballadors.
dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per cada
10 treballadors.
inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un
inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les dimensions mínimes dels
mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada.
menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilació, calefacció i
il·luminació.

Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de
vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre.
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de
l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball.
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En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona per
a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de
l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres
anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés.
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de complir
a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada.
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors.
S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal i col·lectiva.
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.
S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el
posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà
la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per
vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.
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RECOMANACIONS, MESURES I PROTOCOLS EN RELACIÓ AL COVID 19
Seguidament s’adjunta la següent documentació a tenir en compte en la redacció del Pla de Seguretat
1.- Nota informativa, MInisterio de Trabajo y Economía Social
2.- Recomanacions Consell Superior Col·legis d’arquitectes de Espanya
3.- Guia d’actuació en matèria preventiva de CNC, CCOO i UGT

Riba-roja d’Ebre, novembre de 2020

Antoni Masalias, arquitecte
Col.laboradors TECSER
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Y ECONOMÍA SOCIAL

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Nota informativa (24.04.20)

Relativa a la incorporación en el plan de seguridad y salud en el
trabajo de las medidas a adoptar en las obras de construcción
frente al riesgo de contagio por coronavirus SARS-CoV-2.

En relación con la gestión del riesgo de contagio por coronavirus SARS-CoV-2 en las obras de
construcción, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo expresa a través de esta nota su
criterio sobre las cuestiones planteadas a continuación (este criterio ha sido consultado a la Dirección
General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Economía Social):
1. ¿Deben ser incorporadas las medidas dictadas por el Ministerio de Sanidad para prevenir el
riesgo de contagio por coronavirus SARS-CoV-2 en el plan de seguridad y salud en el trabajo
previsto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción?
2. En caso afirmativo, ¿deben ser sometidas estas medidas a la aprobación por parte del
coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución y a un seguimiento de las mismas
conforme a las herramientas y procedimientos habilitados a tal efecto por el citado Real
Decreto 1627/1997?
A continuación se expone la opinión técnica de este Instituto al respecto:
a. Para la prevención del contagio del COVID-19 en una obra de construcción, se deberán adoptar las
medidas necesarias siguiendo las recomendaciones dictadas por el Ministerio de Sanidad a tal
efecto y que son las siguientes (extracto literal del documento Buenas prácticas en los centros de
trabajo Medidas para la prevención de contagios del COVID-19, publicada el 11 de abril de 2020
por el Gobierno de España):
«Las tareas y procesos laborales deben planificarse para que los trabajadores puedan
mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada y
salida al centro de trabajo como durante la permanencia en el mismo (…).
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La empresa debe escalonar los horarios lo máximo posible si el espacio de trabajo no permite
mantener la distancia interpersonal en los turnos ordinarios, contemplando posibilidades de
redistribución de tareas y/o teletrabajo.
Se recomienda facilitar el teletrabajo y las reuniones por teléfono o videoconferencia,
especialmente si el centro de trabajo no cuenta con espacios donde los trabajadores puedan
respetar la distancia interpersonal.
Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que puedan
solventarse mediante llamada o videoconferencia.
No es imprescindible usar mascarilla durante tu jornada laboral si el tipo de trabajo no lo
requiere y si mantienes la distancia interpersonal.»
Se trata, por consiguiente, de implantar medidas organizativas encaminadas a mantener la
distancia interpersonal recomendada entre los trabajadores y, cuando esto no sea posible, poder
recurrir al uso de equipos de protección personal u otro tipo de barreras físicas de la misma
naturaleza. El documento publicado por el Gobierno de España no contempla la adopción de otras
medidas (no organizativas) que, sin embargo, podrían valorarse, asimismo, ya que permitirían
mantener la citada distancia interpersonal (por ejemplo: automatización de determinadas tareas
que posibilite su ejecución por un único trabajador o utilización de equipos de trabajo/equipos
auxiliares para que los trabajadores estén a distancia suficiente durante la realización de un
determinado trabajo).
En relación con el plan de seguridad y salud en el trabajo y su contenido, en el apéndice 4 de
la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción,
se indica lo siguiente:
«El plan de SST es el documento en el cual el contratista planifica, organiza y controla cada una
de las actividades con relevancia desde el punto de vista de la seguridad y salud de los
trabajadores que llevará a cabo en la obra. El plan de SST es, por tanto, el documento que le
permite al empresario (contratista) la gestión del conjunto de sus actuaciones en la obra en las
que, junto con los aspectos productivos, se integran los preventivos (artículo 7.3 del Real
Decreto 1627 /1997) (…).
Una característica fundamental del plan de SST es su carácter dinámico. Tanto la propia obra
de construcción como los agentes que intervienen en la misma van cambiando con el
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tiempo. El plan de SST debe adaptarse a cualquier modificación que implique una variación de
lo planificado inicialmente y que pueda suponer un riesgo para la seguridad y salud de los
trabajadores (artículo 7.4 del Real Decreto 1627/1997) (…).
En el plan de SST se dejará constancia, de forma clara e inequívoca (para facilitar su
implantación y control), de las medidas concretas a implantar para controlar los riesgos
derivados de la concurrencia de empresas. Igualmente, formarán parte del plan de SST los
procedimientos de trabajo, dentro de cada fase de la obra, para cada actuación que tenga una
entidad propia desde el punto de vista de la seguridad y salud.»
Desde este Instituto entendemos que el cumplimiento en las obras de construcción de las
recomendaciones del Ministerio de Sanidad para prevenir el contagio de COVID-19 va a provocar,
inevitablemente, cambios técnicos y organizativos (relativos a emplazamientos de puestos y zonas
comunes, concurrencia de trabajadores, procedimientos de trabajo, equipos de trabajo, plazos de
ejecución, costes económicos, etc.) con respecto a la planificación que estuviera prevista
inicialmente y, por lo tanto, con respecto a lo recogido en el plan de seguridad y salud en el
trabajo. Por ello, en la medida en que este se vea afectado, deberá ser modificado de
conformidad con el artículo 7.4 del Real Decreto 1627/1997.
b. La gestión de la seguridad y salud en las obras de construcción debe llevarse a cabo de forma
coordinada entre los distintos agentes implicados en la misma, para lo cual se requiere de un
instrumento común para dichos agentes. En este sentido, consideramos que el plan de seguridad
y salud en el trabajo es la herramienta nuclear para coordinar, planificar, organizar, comunicar y
controlar de manera eficaz las medidas que se adopten como consecuencia del coronavirus SARSCoV-2.
c. El coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución, o la dirección facultativa cuando la
designación de este no sea preceptiva, deberá aprobar las modificaciones introducidas en el plan
de seguridad y salud en el trabajo en cumplimiento del artículo 9.c) del Real Decreto 1627/1997.
d. Las medidas previstas en el plan de seguridad y salud en el trabajo deben ser sometidas a un
seguimiento conforme a lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 y cualquier incidencia que
afecte a dicho plan deberá quedar reflejada en el libro de incidencias habilitado al efecto.
De acuerdo con lo anterior, este Instituto entiende que, desde una perspectiva técnica, la respuesta a
las dos cuestiones planteadas al inicio de esta nota informativa es afirmativa.
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COVID-19

Ante la incertidumbre y la
inquietud que genera el reinicio de la actividad en el sector de la construcción, el CSCAE y
el CGATE, y con la colaboración de expertos de ASEMAS, han elaborado un documento
con recomendaciones que pretenden servir de orientación a empresas, trabajadores y
profesionales y técnicos colegiados implicados en el proceso edificatorio en la aplicación
de las medidas de seguridad y salud en las obras para evitar el riesgo de contagio del
coronavirus. Se trata de medidas orientativas que, en ningún caso, pretenden sustituir a
las normas y protocolos dictados por las autoridades competentes para frenar la rápida
propagación del Covid-19.
RECOMENDACIONES DE APOYO A LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN COMO CONSECUENCIA DE
LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de
emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La
rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requirió la
adopción de medidas excepcionales para hacer frente a esta coyuntura, declarándose el
estado de alarma en nuestro país por medio del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo.
Esta norma estableció limitaciones a la libre circulación de las personas, así como
importantes medidas de contención de la actividad económica. A pesar de que el RD
463/2020 y su posterior modificación a través del RD 465/2020 de 17 de marzo, no
imponía la paralización de la actividad en el sector de la construcción, lo cierto es que
muchas obras fueron paralizadas o se redujo drásticamente su actividad ante la dificultad
por parte de los agentes involucrados de establecer medidas de seguridad y salud que
garantizasen la salud de todas las personas que intervienen en el proceso edificatorio.
Esta disminución de la actividad de construcción se vio incrementada con la aprobación
del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020, por el que se reguló un permiso
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no prestasen
servicios esenciales, todo ello con el fin de reducir la movilidad de la población en el
contexto de la lucha contra el COVID-19. La imposibilidad de acudir a las obras por parte
de los trabajadores por cuenta ajena salvo en situaciones excepcionales reguladas en el
propio RDL, trajo como consecuencia la suspensión temporal de la actividad en la mayoría
de las obras que se mantenían abiertas.
No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en su art. 2, las medidas excepcionales
contempladas en el RDL extienden sus efectos entre el 30 de marzo y el 9 de abril, ambos
inclusive, por lo que transcurrido dicho plazo, los trabajadores por cuenta ajena podrán
volver a ejercer su actividad laboral en los mismos términos establecidos en el Real
Decreto 463/2020 por el que se declaró el estado de alarma, lo que implicará un reinicio de

la actividad en el sector edificatorio, siempre cumpliendo los protocolos de seguridad y
salud dictados por las Autoridades competentes.
Es en este contexto de reanudación de la actividad de construcción previsto a partir del 10
de abril en el que el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y el Consejo
General de la Arquitectura Técnica de España han elaborado conjuntamente el presente
documento por el que se establecen una serie de recomendaciones de apoyo a las
actuaciones en materia de seguridad y salud en obras de construcción como consecuencia
de la crisis de salud pública provocada por el COVID 19.
Este documento de recomendaciones pretende servir de orientación para los agentes y
trabajadores que intervienen en el proceso edificatorio, tratando de facilitar la labor de
aplicar en la obra las medidas de seguridad y salud que resulten más eficaces para evitar
el riesgo de contagio en el centro de trabajo. En consecuencia, ha de entenderse que es
un documento orientativo de actuación que en ningún caso sustituye a las normas y
protocolos que se dicten por las Autoridades competentes, en particular, el
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS‐CoV‐2, de 30 de marzo
de 2020, publicado por el Ministerio de Sanidad, y que se encuentra en todo momento
sujeto por tanto a las medidas que puedan adoptarse por dichas Autoridades en función de
la coyuntura tan excepcional y cambiante en la que nos encontramos.
Significar, por último, que el lenguaje utilizado en el presente documento de
recomendaciones aplica el género masculino como genérico para designar a ambos
sexos.
Así, las recomendaciones de apoyo a las actuaciones en materia de seguridad y salud en
obras de construcción como consecuencia de la emergencia de salud pública provocada
por el COVID-19 que proponen los firmantes son las siguientes:
Medidas preventivas recomendadas para las empresas
1. El constructor aplicará en cada una de sus obras de construcción las recomendaciones
recogidas en el presente documento, las cuales serán de aplicación a sus trabajadores,
subcontratas y a todas aquellas empresas que accedan a la obra. Todo ello, sin perjuicio
de que, en caso de ser necesario, se individualicen y adapten a la realidad de la obra
concreta, dado que algunas medidas dependen fundamentalmente de las características
de los espacios de trabajo, de la planificación de tareas que tengan en ese momento o de
los medios con que cuenta el centro. Esta individualización y adaptación a la obra concreta
podrá formalizarse por el constructor mediante un protocolo de actuación o mediante
anexo que modifique, complete y perfeccione el Plan de Seguridad y Salud de la obra.
El constructor deberá poner en conocimiento de los agentes y sus propios operarios el
protocolo de actuación o anexo al Plan de Seguridad y Salud, según corresponda,
centralizando el mando de las medidas a establecer en el Jefe de Obra, con la
colaboración de los servicios de prevención de la empresa.
En el caso de las subcontratas, éstas deberán cumplir el referido protocolo o anexo, y en
su caso, adherirse al documento de individualización del mismo en cada obra.
Cada empresa trabajará para el cumplimiento del documento preventivo con el objeto de
evitar el contagio de los trabajadores por el virus SARS-COV-2.
Las empresas deberán garantizar la protección de todos los trabajadores. Se intentará
minimizar al máximo la concurrencia de diversos gremios y favorecer el trabajo
individualizado, siempre que las medidas de seguridad y salud lo permitan, reduciendo las
labores y rectificando el programa, estableciendo turnos escalonados de trabajo para

reducir el número de trabajadores en las instalaciones, así como la implantación de la
jornada continuada evitando la concentración en los vestuarios y aseos, comedores o de
los tiempos de comida a pie de obra.
2. Instalación de paneles informativos en varios puntos de la obra con las
recomendaciones básicas de prevención del contagio frente al coronavirus. A su vez, la
empresa informará a los trabajadores sobre el contenido del protocolo de actuación o
anexo al Plan de Seguridad y Salud, y les hará entrega del mismo, dentro de la formación
obligatoria sobre seguridad y salud que deben recibir, a ser posible antes de la
reanudación de los trabajos.
3. Disposición de una zona dotada de agua, jabón y papel secante para el lavado de
manos y/o solución hidroalcohólica para su desinfección (siempre que pueda disponerse
de la misma). Dispondrán de contenedores para los desechos, que estarán, también
disponibles, como refuerzo en determinadas zonas de la obra para evitar desplazamientos
largos hasta los servicios higiénicos.
4. Incremento de la frecuencia de limpieza y desinfección de las instalaciones de oficinas,
aseos, vestuarios, salas de reunión y todas aquellas en las que los trabajadores no vayan
ataviados con los preceptivos guantes, como mínimo una vez al día. La limpieza se
realizará también sobre las herramientas de trabajo manuales, medios de obra, materiales
y andamios que sean de uso compartido. Tras el cambio de usuario, la limpieza se
realizará también sobre las herramientas de trabajo manuales que sean de uso
compartido.
5. Reorganización en la medida de lo posible del acceso escalonado de trabajadores a la
obra.
Se dispondrá de un registro diario en el que se anotará nombre, DNI, empresa y fecha de
entrada de las personas que accedan a la obra, incluido el control de las visitas (personas
que accedan puntualmente: proveedores, dirección facultativa, propiedad, comerciales,
etc.). Cada empresa designará un responsable diario que gestionará su propio registro,
debiendo permanecer en la obra a disposición de los trabajadores. Esta información se
pondrá a disposición de las autoridades sanitarias, del coordinador de seguridad y salud,
del promotor y de los servicios de prevención correspondientes en caso de contagio. Cada
empresa será responsable del cumplimiento de la normativa en materia de datos de
carácter personal que resulte de aplicación a los registros citados.
6. Cuando se tenga conocimiento de que en el centro de trabajo un trabajador que convive
o ha convivido con una persona que ha contraído la infección por el coronavirus o que
estuviere aislada preventivamente, desarrolla síntomas respiratorios propios de esta
enfermedad (tos, sensación de falta de aire, etc.) o tiene fiebre, se procederá a su
aislamiento y aviso a los teléfonos de emergencia sanitarias, designados por cada
comunidad autónoma, aplicándose rigurosamente las recomendaciones y requerimientos
de las Autoridad sanitaria y el servicio de prevención de la empresa.
Las empresas dispondrán de un termómetro sin contacto homologado que permita medir la
temperatura a distancia a disposición de los trabajadores en el botiquín de primeros
auxilios.
7. Las tareas debieran organizarse de forma que los suministros de material y/o apoyo
sean puntuales y en lo posible en franjas horarias que permitan mantener las distancias de
seguridad, advertidas por la Autoridad sanitaria.
Para ello, el constructor revisará, y en su caso, reorganizará la planificación de trabajos
previstos para identificar las tareas en las que, por su propia naturaleza, no permitan a los
trabajadores mantener las distancias de seguridad. En estas, se utilizarán los EPIs

necesarios para evitar el contagio, debiendo contenerse en el protocolo de actuación del
constructor o anexo al Plan de Seguridad y Salud.
En este sentido, y en la medida de lo posible se recomienda la adopción de medidas como
el teletrabajo y las videoconferencias, entre otras, para aquellos trabajos en los que
existiera la posibilidad, como en el caso de reuniones.
8. Se deberá disponer de planificación de los turnos de comida que evite aglomeraciones.
Se informará a los trabajadores de la prohibición de compartir enseres y utensilios para
comer o beber, entre otros.
9. Las empresas, de ser posible, establecerán jornadas de trabajo continuadas con el
objeto de reducir el tiempo de exposición de los trabajadores en la obra de construcción.
Medidas preventivas recomendadas para su adopción por los trabajadores
1. El trabajador velará, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas
de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el
trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional,
a causa de sus actos y omisiones en el trabajo en la obra, de conformidad con su formación
y
las
instrucciones
del
empresario.
2. Si detecta que convive o ha convivido con una persona que ha contraído la infección por
el coronavirus, si desarrolla síntomas respiratorios propios de esta enfermedad (tos,
sensación de falta de aire, etc.) o si tiene fiebre debe llamar por teléfono a su responsable
directo
y
comunicárselo.
Los trabajadores deberán tomarse la temperatura antes de acudir a su puesto de trabajo y
también cuando estén en éste, si sienten indisposición o molestias con el termómetro
homologado sin contacto que debe estar en el botiquín de obra. A ser posible, se realizará
medición
previa
junto
con
el
registro
de
entrada
y
salida.
Todo ello sin perjuicio, del deber de permanecer en su domicilio, llamar al teléfono de
emergencia sanitario, facilitado por la consejería de salud de cada comunidad autónoma y
seguir
las
instrucciones
de
la
autoridad
sanitaria.
3. En el trabajo debe cumplir con las recomendaciones preventivas instauradas en la
empresa.
4. Debe mantener la distancia de seguridad de 2 metros con el resto de los trabajadores de
la obra durante la realización de las tareas, en salas de reuniones, vestuarios y aseos.
5. Debe lavarse las manos con frecuencia en las zonas habilitadas a tal fin.
6. Mantendrá limpios los aseos, vestuarios y otras zonas comunes, utilizando los productos
de
desinfección
que
sean
indicados.
7. Extremará las condiciones de limpieza de las herramientas y maquinaria, sobre todo si
las utilizan varias personas. En oficinas se aconseja no compartir objetos (bolígrafos,
grapadora,
tijeras,
etc.).
8. Utilización de los guantes que le haga entrega la empresa. Según instrucciones de la
Autoridad sanitaria la utilización de la mascarilla no es preceptiva, salvo cuando ésta así lo
estime.
9. No deben compartir cubiertos, vasos, botellas, o bebidas entre compañeros, siendo
conveniente
marcar,
con
rotulador
indeleble,
sus
iniciales.

10. Deberá seguir las instrucciones de utilización de los EPIs que se le entreguen.
11. Recuerde no compartir los equipos de protección individual (guantes, gafas, mascarillas,
etc.) con otros trabajadores, siendo conveniente marcar, con rotulador indeleble, sus
iniciales.
12. En el caso de que los guantes de protección específicos sean de uso compartido el
trabajador se colocar previamente unos guantes de látex o nitrilo (según alergias) para la
realización
de
su
actividad.
13. No deberá tocarse la cara, especialmente ojos, boca, nariz, tampoco si lleva los guantes
puestos.
14. En caso de haber realizado algún viaje fuera de la comunidad autónoma durante los
últimos
30
días,
deberán
comunicarlo
a
la
empresa.
15. Siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias, los trabajadores no deberán
permanecer en la vía pública salvo el tiempo necesario para realizar su prestación de
servicios, o llevar a cabo alguno de los actos previstos en el artículo 7.1. el Real Decreto
463/2020
de
declaración
del
estado
de
alarma.
16. Cada trabajador firmará un recibo de entrega del presente documento en el que
manifieste quedar enterado de las medidas establecidas en el mismo.
Medidas preventivas recomendadas a tomar por los profesionales y técnicos
colegiados
1. El constructor redactará un protocolo de actuación o, en su caso, un anexo al Plan de
Seguridad y Salud, a ser posible antes del comienzo de los trabajos, que recogerá los
cambios físicos de distancias y EPIs ahora obligados. Igualmente, junto con el responsable
de seguridad, verificará que las empresas concurrentes se coordinan para garantizar la
seguridad y salud de los trabajadores, adoptándose las medidas preventivas establecidas
en el protocolo de actuación o anexo al Plan de Seguridad y Salud, así como cualquier otra
disposición
que
puedan
dictar
las
autoridades
competentes.
2. En el caso en que en la obra en cuestión no se cumplan las normas de obligado
cumplimiento establecidas o no se estén siguiendo las indicaciones previstas en el
documento de individualización de las medidas de seguridad y salud a la obra, el coordinador
de seguridad y salud deberá comunicar este hecho al constructor. Si realizada esta
comunicación se mantiene el incumplimiento, corresponderá al técnico competente poner
en conocimiento de las Autoridades competentes este hecho, sin perjuicio de lo dispuesto
en
el
art.
14.1
del
RD
1627/1997,
de
24
de
octubre.
3. En el desarrollo de su actividad y en las visitas de obras, los técnicos cumplirán con todas
las indicaciones establecidas para los trabajadores que se relacionan en el presente
documento, así como cualquier otra instrucción que puedan dictar las autoridades
competentes.
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INTRODUCCIÓN.

Este documento tiene como objetivo establecer una serie de recomendaciones de aplicación de
medidas preventivas por causa del COVID 19 SARS‐CoV‐2 (en adelante COVID-19) en las obras de
construcción.
Esta guía es de aplicación en todos los centros de trabajo temporales o móviles (obras) a todas
las personas que actúen en los diferentes puestos de trabajo o en las instalaciones de los
mencionados centros de trabajo: trabajadores, visitas, subcontratas, autónomos, proveedores y
cualquier otro tercero que acuda o se encuentre en dichas instalaciones.
Consideraciones previas:
Una obra de construcción u obra es cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen
trabajos de construcción o ingeniería civil cuya relación no exhaustiva figura en el anexo I del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción. En ellas, actúa una o varias empresas
contratistas que actúan como titulares del centro de trabajo. Las medidas preventivas a aplicar
respecto a la protección de los trabajadores frente al COVID-19 en obra son, de forma general,
las que indique el Ministerio de Sanidad para cualquier centro de trabajo, siendo el RD 463/2020
de aplicación, por tanto, también en las obras de construcción.
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es el documente que analiza, estudia y complementa
los riesgos derivados de los trabajos previstos a ejecutar. El riesgo de contagio por el COVID-19
no está recogido ni en el Proyecto ni en el Estudio de Seguridad y Salud y, por ello, tampoco está
recogido en el mencionado Plan se Seguridad y Salud. Independientemente de lo anterior, es de
obligado cumplimiento el mencionado RD 463/2020, como cualquier otra directriz marcada por
el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Trabajo, dentro del conjunto de normas y ámbito
regulatorio y, en concreto, el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de
riesgos laborales frente a la exposición al SARS‐CoV‐2”, publicado por el Ministerio de Sanidad. El
contratista, titular del centro de trabajo, deberá establecer un procedimiento de actuación en
cada obra, siguiendo el mencionado procedimiento.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
El presente documento pretende servir de guía para facilitar la elaboración de dicho
procedimiento por cada empresa contratista. Las recomendaciones incluidas en el presente
documento se revisarán de acuerdo con la nueva información que publique el Ministerio de
Sanidad.
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NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE
EXPOSICIÓN

Conforme al encargo que realiza el Ministerio de Sanidad a los Servicios de Prevención de
evaluar la posible exposición al COVID-19 en las empresas, y el planteamiento de medidas
preventivas acorde a la misma, se establecen los siguientes escenarios de riesgo en el entorno
laboral:

Siguiendo estas pautas, todas las actividades de las obras de construcción se categorizan como
una actividad con baja probabilidad de exposición al contagio por coronavirus.
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MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS

Afectan a todo el personal de la obra y puestos referidos en el ámbito de aplicación y son:
Buena Higiene Respiratoria:



Al toser o estornudar deberá taparse la boca y nariz con la mano con un pañuelo
desechable o, de no ser posible, con la manga del antebrazo o la flexura del codo.
Los pañuelos se deben desechar inmediatamente después de su uso.

Buena Higiene de Manos:


Deben lavarse las manos frecuentemente, sobre todo, después de haber tosido o
estornudado (y evitando antes tocarse la boca, la nariz o los ojos) de forma cuidadosa
con agua y jabón, durante al menos 40 segundos. Si no se dispone de agua y jabón,
deben utilizarse soluciones desinfectantes hidroalcohólicas (ANEXO I).

Buena Higiene Ambiental:


Reforzar la limpieza de los lugares y superficies de trabajo.

Además, se han de contemplar las siguientes acciones:







Se asegurará la disponibilidad de agua, jabón y toallas de papel desechables. De forma
complementaria podrán utilizarse soluciones hidroalcohólicas.
Se dotará de cajas de pañuelos desechables y contenedores para su eliminación.
Se limitarán las visitas a las imprescindibles. En caso de ser necesarias, se definirá una
zona de espera para las mismas.
Se distribuirá por la obra cartelería informativa por las diferentes áreas de trabajo para
potenciar las medidas preventivas (Anexos I ,II y III).
Se tendrán en consideración las personas especialmente sensibles (mayores de 60 años,
con hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias o embarazo).
Siempre que sea posible se optará por el teletrabajo.

(Ver ANEXO – II MEDIDAS GENERALES)

5

4

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EN PERSONAS CON SÍNTOMAS

Estas medidas se aplicarán a todas aquellas personas que muestren SÍNTOMAS de estar
contagiados. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos seca, y sensación de falta de aire.
En algunos de los casos también puede haber síntomas digestivos como diarrea y dolor
abdominal.
Si ocurren antes de comenzar la jornada laboral,


La persona trabajadora deberá comunicarlo a su responsable directo, no acudir al centro
de trabajo y ponerse en contacto con los servicios sanitarios de su comunidad
autónoma.

Si los síntomas aparecen durante la jornada laboral, ssiguiendo lo establecido por las
autoridades sanitarias, se deberá tener en consideración:


Valorar si presenta CRITERIO CLINICO, es decir, SI PRESENTA SÍNTOMAS COMPATIBLES CON
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA, DE CUALQUIER GRAVEDAD, SI TIENE FIEBRE, TOS SECA,
DIFICULTAD RESPIRATORIA.

A partir de lo anterior, se considerará CASO de probable INVESTIGACION y se procederá a
realizar los siguientes pasos:





La persona abandonará su puesto de trabajo, derivándole a su domicilio, evitando el
contacto con otras personas trabajadoras del centro.
Se informará de inmediato al responsable de su empresa en el centro de trabajo del
trabajador. En caso de personal de subcontrata, se informará a los responsables de la
empresa afectada y al responsable de la empresa contratista, que deberá ponerlo en
conocimiento del resto de empresas intervinientes en la obra y, en su caso, del comité de
seguridad y salud y/o la representación legal de los trabajadores. En ambos casos la
persona trabajadora se pondrá en contacto con las Autoridades Sanitarias (Comunidad
Autónoma correspondiente) a través del teléfono habilitado al efecto.
La persona trabajadora seguirá las indicaciones de la autoridad sanitaria y mantendrá
informada a la empresa.

Manejo de contactos: ante el caso anterior:





Se trate de personal de subcontrata o personal propio, se identificará (recoger datos de
identificación y localización) a las personas que hayan mantenido contacto estrecho
(continuo durante un tiempo y a menos de 2 m) en el centro de trabajo (obra) con la
persona considerada CASO en INVESTIGACION de COVID-19
Si finalmente se confirmara el caso sospechoso como caso positivo o en ausencia de
pruebas que lo evidencien se adoptarán los protocolos establecidos por la autoridad
sanitaria.
Si alguna de estas personas que han mantenido contacto estrecho, entendiéndose éste
como “cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso probable o
confirmado mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros” y
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durante al menos 15 minutos (criterio del Ministerio de Sanidad) con el caso positivo,
presentara síntomas será un CASO de probable INVESTIGACION.
Si conforme al análisis realizado se obtuviera la imposibilidad de determinación de los
contactos producidos, se notificará de inmediato a la Autoridad Sanitaria para que actúe en
consecuencia.
El contagio será comunicado a todos los miembros de la dirección facultativa y a la
representación legal de los trabajadores, así como a las subcontratas y autónomos que
hayan podido estar en la obra durante los últimos 15 días.
Se seguirá lo determinado por las autoridades sanitarias.

Limpieza y desinfección: Se procederá a la limpieza y desinfección de las superficies con las que
ha podido estar en contacto el caso en posible investigación. Dado que estos virus se inactivan
tras 5 minutos de contacto con desinfectantes usados por el público en general, se recomienda
utilizar lejía diluida en agua y preparada recientemente. El personal de limpieza que realice la
misma, usará las prendas de protección individual necesarias en cada situación.
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MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA OBRA DE CONSTRUCCION

Estas medidas serán de aplicación a todos los trabajadores de la obra.

5.1 MEDIDAS DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN
Será necesaria la difusión del procedimiento de actuación de la obra a todas las empresas y
trabajadores autónomos que realicen actividades en el centro de trabajo para una adecuada
coordinación, así como los visitantes la misma. En el caso de las contratas y subcontratas, éstas
deberán cumplir el referido procedimiento de la obra.
Se solicitará máxima colaboración de todas las personas de la organización en la adopción de las
medidas preventivas y el seguimiento de las recomendaciones realizadas
Se deberá formar e informar a la empresa y a las personas trabajadoras del procedimiento y de
sus medidas preventivas y sus actualizaciones.
Para identificar al personal considerado sensible para este riesgo y analizar las condiciones para
que puedan realizar el trabajo con seguridad se debe proceder según lo indicado en el
“procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS‐CoV‐2” elaborado por el Ministerio de Sanidad).

5.2 ANTES Y DURANTE EL DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES A OBRA




Antes de salir de casa, la persona trabajadora, en caso de tener fiebre o síntomas
respiratorios (tos o sensación de falta de aire) deberá comunicarlo, vía telefónica, a su
responsable directo. Igualmente, deberá comunicar si convive o ha convivido con una
persona que ha contraído la enfermedad.
Siempre que sea posible se utilizará el vehículo de forma individual. Se evitarán en la
medida de lo posible puntos de riesgo elevado como pueden ser el metro, autobuses y
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demás elementos de transporte público, y, en general, cualquier lugar susceptible de
aglomeración de personas.
 Cuando sea necesario compartir un vehículo, se tendrán en cuenta las siguientes
recomendaciones:
o En un turismo de 4/5 plazas, podrán viajar un máximo de 2 personas.
o En vehículos de hasta 9 plazas (incluida la del conductor) que tengan tres filas, podrán
viajar un máximo de3 personas.
o Nunca más de una persona por fila de asientos.
o Situarse en diagonal para mantener la mayor distancia posible.
o Se recomienda el uso de la mascarilla.
 Se deberá desinfectar el vehículo tras cada uso, especialmente tiradores, palanca de
cambio, volante, etc., utilizando gel hidroalcohólico u otros desinfectantes.

5.3 A LA ENTRADA A LA OBRA
Medidas organizativas:
o
o
o

Se deberá organizar el acceso a la obra y la entrada a los vestuarios estableciendo
turnos, para que se mantenga la distancia de seguridad (2 m).
Se colocarán, en un lugar visible para los trabajadores, aquellas recomendaciones
adoptadas para evitar un contagio por coronavirus.
Se establecerán horarios y zonas específicas para la recepción de materiales o
mercancías

Medidas personales
o
o

No se debe saludar dando la mano, abrazos o similar
Antes de entrar en el tajo, deben lavarse las manos y ponerse los guantes apropiados al
oficio y la mascarilla, en caso de ser necesaria, por este orden.
(https://youtu.be/OGhI6eatIIQ).

5.4 DURANTE EL TRABAJO EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Medidas organizativas





En la medida de lo posible, se distribuirá el trabajo en los tajos para mantener la distancia
de seguridad (dos metros). La planificación de obra tendrá en cuenta la distribución de
equipos de trabajo para minimizar la coincidencia de trabajadores de diferentes brigadas
cerca, en la medida en que sea posible.
Se organizarán los vehículos de trabajo de tal modo que se disponga de la mayor separación
posible entre los operarios y se dispondrá de ventilación en los mismos.
Se pedirá a todos los trabajadores de la obra, en la medida de lo posible, que guarden
distancias aconsejadas por entidades sanitarias, durante la ejecución de los trabajos y en
todo el recinto de la obra. Se coordinarán los mismos para distribuirlos en diferentes áreas.
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En caso de no mantenerse la distancia de seguridad recomendada, se deberán utilizar los
equipos de protección individual según caso.
Se limitarán las tareas en las que puede haber mayor probabilidad de contacto entre
personal trabajador, teniendo en cuenta el propio cuadro de personal, las empresas
concurrentes y el personal autónomo.
Siempre que las circunstancias de trabajo así lo requieran, la empresa facilitará a las
personas trabajadoras los equipos de protección individual adicionales que resulten
necesarios de acuerdo con los procedimientos que se establezcan por la autoridad sanitaria
Se reducirán los viajes durante la jornada laboral en la medida de lo posible. Se restringirán
las visitas a obra.
Se facilitará e incrementará el uso de la tecnología para realizar reuniones, entre las que
son de especial interés las teleconferencias (audioconferencias y videoconferencias).
De ser necesario impartir instrucciones a los representantes o encargados en obra de las
empresas concurrentes, se procurará hacerlo con el menor número de personas y siempre
que sea posible al aire libre o utilizando sistemas de videoconferencia.
Es importante asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios, tratando
de que se realice limpieza diaria de todas las superficies, haciendo hincapié en aquellas de
contacto frecuente como pomos de puertas, barandillas, equipos de trabajo tales como
impresoras etc. Los detergentes habituales son suficientes.
Se evitará el acceso de personal ajeno a la organización que no sea esencial para el
desarrollo de la actividad.
Se establecerán medidas de organización para evitar aglomeraciones en las instalaciones
tales como comedores y vestuarios, por ejemplo, estableciendo turnos para su utilización.
En los casos en los que se utilice vehículos o equipos de trabajo y/o herramientas, antes de
cambiar de usuario, se establecerá la oportuna limpieza de los asideros o zonas de contacto
de manos más habituales. La limpieza podrá ser realizada con lejía diluida en agua.
Se evitarán las reuniones, salvo las que sean estrictamente necesarias. En todo caso se
guardará la distancia de seguridad:
o Se facilitará e incrementará el uso de la tecnología para realizar reuniones, entre las que
son de especial interés las teleconferencias (audio conferencias y videoconferencias).
o Cuando se celebren reuniones, se deberá de recoger a través del acta de esta o por parte
del organizador de ésta, las personas que han participado en ella y un medio de contacto
(teléfono o email para su distribución).

Medidas personales






Se mantendrá una distancia de seguridad de dos metros con el resto de personas
trabajadoras. Cuando, por la naturaleza del trabajo, no pueda mantenerse la distancia de
seguridad, se deberá comunicar dicha circunstancia al responsable directo.
Las personas trabajadoras utilizarán siempre guantes apropiados al oficio, evitando en todo
momento tocarse la cara. En los tajos en los que sea probable que dos personas trabajen a
menos de dos metros de distancia, se recomienda la utilización de elementos de protección
individual, según caso, y de acuerdo con el procedimiento aprobado por el Ministerio de
Sanidad.
En ningún caso se compartirán equipos de trabajo como arneses, protectores auditivos u
oculares.
Se evitará compartir las herramientas de mano, móviles, vehículos u otros equipos. En caso
necesario, antes de cambiar de usuario, se establecerá la oportuna limpieza de los asideros
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o zonas de contacto de manos más habituales. La limpieza podrá ser realizada con lejía
diluida en agua.
Se evitarán las reuniones o actividades grupales que supongan contacto entre personas,
salvo las que sean estrictamente necesarias. En todo caso se guardará la distancia de
seguridad.

5.5 PAUSAS Y DESCANSOS
Medidas organizativas








Se evitarán aglomeraciones en los descansos. Para ello se pueden establecer aforos
máximos en las zonas comunes y distribuir y coordinar los descansos entre los distintos
tajos.
En caso de ser posible se adoptará un horario continuado de trabajo, estableciéndose, en
caso necesario, los turnos correspondientes. En este sentido la planificación de los trabajos
se hará para evitar coincidir personal de turnos distintos (no existencia de solape si no es
imprescindible).
Se reforzarán las condiciones de limpieza de aseos y zonas comunes. Ventilar
frecuentemente. En la medida de lo posible, se colocarán dispensadores de gel
hidroalcohólico para poder limpiarse las manos sin necesidad de acudir a los aseos.
Se colocarán, si es posible, papeleras con pedal y tapa para tirar los pañuelos y guantes
desechables usados.
Si es posible, se dispondrá de sistemas de distribución de agua individuales.
Si es posible, las empresas pondrán un termómetro a disposición de los trabajadores en el
botiquín de primeros auxilios con el fin de que ellos mismos se puedan tomar la
temperatura corporal.

Medidas personales








Deben limpiarse las manos frecuentemente con agua, jabón, durante 40 segundos.
Se colaborará en mantener limpios los aseos y las zonas comunes
Se evitará beber en fuentes directamente, salvo que se utilicen recipientes individuales o
vasos desechables.
No compartir vasos, botellas y cubiertos con los compañeros.
No agruparse formando corrillos.
No abandonar el recinto de la obra.
Respetar el aforo de las instalaciones de bienestar.

5.6 A LA SALIDA DE LA OBRA:
Medidas organizativas:


Reforzar la limpieza de las instalaciones. Desinfectar al final de la jornada en profundidad
las casetas comunes: mesas, pomos, interruptores, mandos, tiradores (nevera, microondas,
etc.
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Medidas personales:






La persona trabajadora deberá, en este orden, lavarse las manos en profundidad, quitarse
la mascarilla, la ropa de trabajo y los guantes.
Se deberán dejar limpias las herramientas de trabajo para el próximo día.
Se deberá desinfectar el vehículo tras cada uso, especialmente tiradores, palanca de
cambio, volante, etc., utilizando gel hidroalcohólico u otros desinfectantes, de acuerdo con
las indicaciones de la autoridad sanitaria.
Se deberá mantener limpia la ropa de trabajo y los equipos de protección individual.
Al llegar casa, se lavará la ropa utilizando la lavadora mediante programas largos, con agua
caliente y evitando cargar en exceso.
El anexo III resume las medidas preventivas más importantes.
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ANEXO I. LAVADO DE MANOS

http://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5e708690081a7.pdf
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ANEXO II MEDIDAS GENERALES

http://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5e7c5e089e2fc.pdf
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ANEXO III. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA OBRA

http://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5e7c5d4f0906c.pdf
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Sostre 22+4, semibiguetes formigó pretesat
13 cm alçada, intereixos 0,7 m, moment flector últim 27,5 kNm
Revoltó morter de ciment 22 cm d'alçada
Capa de compressió formigó HA-25/B/10/I
Armadura acer AP500S +malla 15x15 6 mm AP500T

A REPLANTEJAR PER LA DIRECCIÓ D'OBRA
ABANS DE ENDERROCAR LA PARED
Formació pendents amb formigó 150kg/m3, 5 cm gruix promig

Envolvent exterior existent
IPN 260 mm
acer S275 JR

Membrna autoprotecció mineral GA-1 de 5,1 K/m2
LBM (SBS)-50/G, armadura FP 150g/m2
Peça de coronament ceràmica de dos cantells
col.locada amb ciment adhesiu

Paredó de 10 cm de gruix
Totxana 290x140x100, LD, cat I, morter mixt 1-2-10

Envolvent exterior existent
Enguixat reglexat guix B1 acabat lliscat guix C6
Arrebossat bona vista morter mixt 1-2-10 remolinat
Pintat al silicat

Cel ras de plaques d'escaiola 600x600 mm
acabat superficial perforat, amb cantell perforat
Estintolament preventiu sostre

Arreboçat reglejat morter ciment 1-4
Enrajolat rajola ceràmica esmaltada

Paredó de 10 cm de gruix
Totxana 290x140x100, LD, cat I, morter mixt 1-2-10

Porta abatible de fusta
Bastiment de base folrat

Paviment antilliscant rajola de gres extruit
col.locat amb ciment adhesiu sobre capa d'annivellació

Arreboçat reglejat morter ciment 1-4
Enrajolat rajola ceràmica esmaltada

Arreboçat reglejat morter ciment 1-4
Enrajolat rajola ceràmica esmaltada

Paviment antilliscant rajola de gres extruit
col.locat amb ciment adhesiu sobre capa d'annivellació
0.95

Paviment antilliscant rajola de gres extruit
col.locat amb ciment adhesiu sobre capa d'annivellació

Paviment antilliscant rajola de gres extruit
col.locat amb ciment adhesiu sobre capa d'annivellació

Sostre 22+4, semibiguetes formigó pretesat
13 cm alçada, intereixos 0,7 m, moment flector últim 27,5 kNm
Revoltó morter de ciment 22 cm d'alçada
Capa de compressió formigó HA-25/B/10/I
Armadura acer AP500S +malla 15x15 6 mm AP500T

Esglaó gres extruit sense esmaltar
antilliscant, dos peces

Paret de 14 cm de maó calat, HD, R-15 de 290x140x100 mm
col.locat amb morter de ciment dosificació 1-4

Replé de formigó HA-25

0.20

Porta corredissa de fusta
Estructura de caixa amb guies per revestir

Paret de 14 cm de maó calat, HD, R-15 de 290x140x100 mm
col.locat amb morter de ciment dosificació 1-4

Barana d'acer galvanitzat
Passamà i travesser inferior 50x50x2 mm
Brèndoles cada 100 mm de 40x20x2 mm

Llosa de 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa
Armadura amb acer AP500S doble quadrícula 15x15 cm Ø 12 mm

Capa neteja 10 cm formigó HA-25
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TAULA DE TREBALL

AIGÜERA

CONGELADOR GELATS

CONGELADOR

CONGELADOR

BOTELLERO

RENTAGOTS

BAIXA TENSIÓ
QUADRE PRINCIPAL DE COMANAMENT I PROTECCIÓ.
SUBQUADRE
SIMON 71522030-984 Downlight 715.22 empotrado NW General. Blanco
DOWNLIGHT LED 7,5W SIMON 703.25 2700K Wide Flood IP65 Blanco
DOWNLIGHT LED 15W SIMON 706.21 Empotrado WW Flood Blanco
PREVISIÓ PER AMPLIAR POTÈNCIA NO INCLOSA EN EL PROJECTE
DOWNLIGHT SUPERFÍCIE LED 20 W IP 55
APLIC LED 22W IP 55
PANELL EQUIPAT AMB DUES LÀMPARES FLUORESCENS DE 58 W.
DETECTOR DE PRESENCIA
LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 160 LUMENS / 2H
INTERRUPTOR 10A
CONMUTADOR 10A
PRESA DE CORRENT 16 F+N+T
PRESA DE CORRENT 16 3F+N+T
CAIXA DE CONNEXIO

ALIÉ A
L'ESTABLIMENT

EXTRACTOR BANY

E4
440W;30m;2.08%
FASE R

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

I.MAG.
10 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

EM1
200W;40m;1.86%
FASE R

CL4
2400W;35m;2.45%
FASE S

I.MAG.
16 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

FS1 PRESES SALA
3450W;30m;4.39%
FASE R

I.MAG.
10 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

CP CAPANA
3500W;15m;0.85%

Cuadro de Mando
y Proteccion
SQB BAR

I.DIF.II
40A,30 mA
AC
I.DIF.II
40A,30 mA
AC

I.MAG.
10 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

E5 ENLLUM 5
95W;30m;1.49%
FASE T

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

I.MAG.
16 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

FM1 PRESES MAG
3450W;30m;4.39%
FASE T

I.MAG.
10 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

E6 ENLLUM 6
100W;30m;1.5%
FASE S

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

I.MAG.
16 A
PdeC:4.5 kA
Curva C
I.MAG.
16 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

FS3 PRESES BANYS FB1 PRESES BARRA 1
3450W;30m;4.39%
3450W;10m;2.35%
FASE S
FASE T

I.MAG.
16 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

FT1 TERMO
1500W;15m;1.96%
FASE T

I.MAG.
16 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

FB2 PRESES BARRA 2
3450W;10m;2.35%
FASE R

4x2.5+TTx2.5mm2Cu
Tetrap.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Bipol.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

I.Autom.III
In=10 A
R.T.6.3÷10 A
PdeC:15 kA
Imag = 10 In

D6; FASE R
2x6mm2Cu
Unip.Sobre Pared
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
0.3 m

CL3
2400W;35m;2.45%
FASE S

3x2.5+TTx2.5mm2Cu
Tetrap.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.MAG.
20 A
PdeC:6 kA
Curva C

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

CL2
2400W;20m;1.63%
FASE R

2x4+TTx4mm2Cu
Bipol.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

2x4+TTx4mm2Cu
Bipol.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.MAG.
20 A
PdeC:6 kA
Curva C

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

CL1
2400W;20m;1.63%
FASE R

2x4+TTx4mm2Cu
Bipol.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.MAG.
20 A
PdeC:6 kA
Curva C

D6; FASE T
2x6mm2Cu
Unip.Sobre Pared
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
0.3 m

RV RENTAVAIXELLES
5000W;20m;1.01%

2x4+TTx4mm2Cu
Bipol.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

4x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

4x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Bipol.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

Int. Crep.
10 A
I.MAG.
20 A
PdeC:6 kA
Curva C

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

FN FORN
5000W;20m;1.01%

I.MAG.
16 A
PdeC:15 kA
Curva C
SQB BAR
4x10+TTx10mm2Cu
Unip.Sobre Pared
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
30 m

4x6mm2Cu
Unip.Sobre Pared
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
0.3 m

D6; FASE S
2x6mm2Cu
Unip.Sobre Pared
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
0.3 m

D6; FASE R
2x6mm2Cu
Unip.Sobre Pared
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
0.3 m

4x6mm2Cu
Unip.Sobre Pared
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
0.3 m

D6; FASE T
2x6mm2Cu
Unip.Sobre Pared
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
0.3 m

D6; FASE S
2x6mm2Cu
Unip.Sobre Pared
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
0.3 m

D6; FASE R
2x6mm2Cu
Unip.Sobre Pared
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
0.3 m

D2; FASE T
2x4mm2Cu
Unip.Sobre Pared
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
0.3 m

D2; FASE S
2x4mm2Cu
Unip.Sobre Pared
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
0.3 m

D1; FASE R
2x4mm2Cu
Unip.Sobre Pared
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
0.3 m

I.DIF.IV
40A,30 mA
AC

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

FR2 FREGIDORA 2
3450W;30m;3.65%
FASE T

I.MAG.
16 A
PdeC:15 kA
Curva C

D2; FASE S
2x4mm2Cu
Unip.Sobre Pared
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
0.3 m

FR1 FREGIDORA 1
3450W;30m;3.65%
FASE T

I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C
I.DIF.II
40A,30 mA
AC

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=16 mm
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

FT2 TERMO
1500W;15m;1.18%
FASE S

I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

FM3 PRESES MAG 3 FS2 PRESES SALA 2 FC1 PRESES CUINA 1 FC2 PRESES CUINA 2
3450W;30m;3.61%
3450W;30m;3.62%
3450W;30m;3.62%
3450W;30m;3.61%
FASE T
FASE R
FASE R
FASE S

I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Bipol.Tubos Sup.E.O D=20 mm
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=16 mm
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C

I.DIF.IV
40A,30 mA
AC

D2; FASE T
2x4mm2Cu
Unip.Sobre Pared
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
0.3 m

E3 ENLLUM 3
100W;30m;0.72%
FASE T

I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C
I.DIF.II
40A,30 mA
AC

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=16 mm
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

FM2 PRESES MAG 2
3450W;30m;3.61%
FASE S
I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

E2 ENLLUM 2
100W;30m;0.72%
FASE S
I.MAG.
16 A
PdeC:6 kA
Curva C

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

D1; FASE R
2x4mm2Cu
Unip.Sobre Pared
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
0.3 m

AL ALARMA
100W;5m;0.56%
FASE R
I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=16 mm
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

EM
200W;40m;1.07%
FASE R
I.DIF.II
40A,30 mA
AC

E1 ENLLUM 1; FASE R
2x1.5mm2Cu
Unip.Sobre Pared
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
0.3 m

EX ENLLUMEXT
120W;50m;0.87%
FASE R
I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=16 mm
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=16 mm
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=16 mm
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

E1 ENLLUM 1; FASE R
2x1.5mm2Cu
Unip.Sobre Pared
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
0.3 m

I.DIF.II
40A,30 mA
AC

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=16 mm
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

E1 ENLLUM 1
384W;40m;1.41%
FASE R
2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=16 mm
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=16 mm
450/750 V,Poliolef.
H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

Cuadro General de

Mando y Proteccion
EQUIPO DE MEDIDA

DERIVACION INDIVIDUAL: 4x25mm2Cu
Unipolares Cond.Ent. D=75 mm 25 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

Prevision cajetin ICP

20 A, C
P. de C.:15 kA
INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 63 A; U>
PdeC:25 kA; Curva C

Limit. sobretensión
Up: 1,2 kV
Imax: 40 kA

I.MAG.
32 A
PdeC:15 kA
Curva C

I.DIF.IV
40A,300 mA
AC

I.MAG.
20 A
PdeC:6 kA
Curva C

CF CAMBRA FRIG
2500W;15m;1.96%
FASE T

I.MAG.
10 A
PdeC:6 kA
Curva C

I.MAG.
32 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

I.MAG.
16 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

I.DIF.II
40A,30 mA
AC
I.DIF.IV
40A,30 mA
AC

RC RECUP
3000W;15m;1.55%

I.MAG.
16 A
PdeC:4.5 kA
Curva C

RG RENTAGOTS
3450W;15m;2.87%
FASE R

Reixeta impulssió ventilació recuperació
DIANA

Reixeta extracció ventilació recuperació
Conduccions ventilació recuperació
Conduccions unió unitat externa amb interna
Conduccions ventilació serveis
Equips de climatització

ESTUFA
MÀQUINA
TABACO

SORTIDA DN 125 A COBERTA

PER CALAIX 350X300

PER CALAIX 350X300

EXTRACCIÓ

PER CAMBRA COBERTA

PER CALAIX 350X300
PER CALAIX 350X300

CONGELADOR

TV

PER CALAIX 350X300

NEVERA

PER CAMBRA COBERTA

PRESTATGERIA

MICROONES

CAFETERA

CAIXA REGISTRADORA

TV

CONGELADOR

CONGELADOR

PER CAMBRA COBERTA
EXTRACCIÓ

IMPULSSIÓ

CAMPANA EXTRACTORA DE FUMS

SURTIDOR
CERVESSA

CONGELADOR GELATS

TAULA DE TREBALL

PER SAFATA PVC

PER CALAIX 250X150

MOLINET

ESTUFA

AIGÜERA

AIGÜERA

IMPULSSIÓ

CONGELADOR

PER CAMBRA COBERTA

BOTELLERO

RENTAGOTS

CONDENSADORA
CAMBRA FRIGORÍFICA

MAGATZEM
ALIÉ A
L'ESTABLIMENT
FORN

PER CAMBRA COBERTA

PRESTATGERIA

IMPULSSIÓ

EXTRACCIÓ

PER CAMBRA COBERTA

RECUP 2500 M3/H 100 Pa

CONDUCTE EXTRACIÓ VENTILACIÓ

CONDUCTE IMPULSIÓ VENTILACIÓ

CONDUCTE IMPULSIÓ VENTILACIÓ

Menjador
Zona de Bar

ALIÉ A
L'ESTABLIMENT

Vestíbul

DIANA

ESTUFA
MÀQUINA
TABACO
PRESTATGERIA
CONDENSADORA
CAMBRA FRIGORÍFICA

MAGATZEM
ALIÉ A
L'ESTABLIMENT
FORN
CONGELADOR

ALIÉ A
L'ESTABLIMENT

AIGÜERA

CAFETERA
MOLINET

TV
ESTUFA

NEVERA

CONGELADOR

CAIXA REGISTRADORA

MICROONES

TV

PRESTATGERIA

CAMPANA EXTRACTORA DE FUMS

SURTIDOR
CERVESSA

TAULA DE TREBALL

AIGÜERA

CONGELADOR GELATS

CONGELADOR

CONGELADOR

BOTELLERO

RENTAGOTS

DIANA

ESTUFA
MÀQUINA
TABACO
PRESTATGERIA
CONDENSADORA
CAMBRA FRIGORÍFICA

MAGATZEM
ALIÉ A
L'ESTABLIMENT
FORN
CONGELADOR

ALIÉ A
L'ESTABLIMENT

AIGÜERA

CAFETERA
MOLINET

TV
ESTUFA

NEVERA

CONGELADOR

CAIXA REGISTRADORA

MICROONES

TV

PRESTATGERIA

CAMPANA EXTRACTORA DE FUMS

SURTIDOR
CERVESSA

TAULA DE TREBALL

AIGÜERA

CONGELADOR GELATS

CONGELADOR

CONGELADOR

BOTELLERO

RENTAGOTS

DIANA

ESTUFA
MÀQUINA
TABACO
PRESTATGERIA
CONDENSADORA
CAMBRA FRIGORÍFICA

MAGATZEM
ALIÉ A
L'ESTABLIMENT
FORN

NEVERA
CONGELADOR

CONGELADOR

MOLINET

TV
ESTUFA

AIGÜERA

CAFETERA

CAIXA REGISTRADORA

MICROONES

TV

PRESTATGERIA

CAMPANA EXTRACTORA DE FUMS

SURTIDOR
CERVESSA

TAULA DE TREBALL

AIGÜERA

CONGELADOR GELATS

CONGELADOR

CONGELADOR

BOTELLERO

RENTAGOTS

ELECTROVÀLVULA REARMAMENT MANUAL

ALIÉ A
L'ESTABLIMENT

SÍMBOL

DENOMINACIÓ

DIANA

1

QUADRE PRINCIPAL DE COMANAMENT I PROTECCIÓ.

18

LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 160 LUMENS / 2H

5

EXTINTOR 21A 144B

1

EXTINTOR 89B

6

PLACA SENYALITZACIÓ PROTECCIÓ INCENDIS "EXTINTOR"

8

PLACA SENYALITZACIÓ "SORTIDA"

2

PLACA SENYALITZACIÓ FLETXA DIRECCIÓ SORTIDA

ESTUFA

1

MÀQUINA
TABACO
PRESTATGERIA
CONDENSADORA
CAMBRA FRIGORÍFICA

MAGATZEM
ALIÉ A
L'ESTABLIMENT
FORN

NEVERA
CONGELADOR

CONGELADOR

CAFETERA

CAIXA REGISTRADORA

MICROONES

TV

PRESTATGERIA

CAMPANA EXTRACTORA DE FUMS

SURTIDOR
CERVESSA

TAULA DE TREBALL

MOLINET

TV
ESTUFA

AIGÜERA

AIGÜERA

CONGELADOR GELATS

CONGELADOR

CONGELADOR

BOTELLERO

RENTAGOTS

Zona de Bar
Menjador

ALIÉ A
L'ESTABLIMENT

Cuina
Magatzem 1

Projecte elèctric en muntatge.
S’inclourà en la documentació en suport paper i en el PDF adjunt a la
mateixa

1

PROYECTO DE ACTIVIDAD
Documentos que lo configuran

MEMORIA
1.- OBJETO.
1.1. Incendios
1.2. Antecedentes
2.- REGLAMENTACIONES.
3.- CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD.
4.- ACTIVIDAD PRINCIPAL.
5.- SITUACIÓN.
6.- CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL.
6.1. Aseos (Artículo 47 REPAR).
6.2. Botiquín (Articulo 48 REPAR).
7.- MAQUINARIA.
8.- POTENCIA ELÉCTRICA.
8.1. Tipo de energía y procedencia.
8.2. Potencia nominal.
9.- PERSONAL Y HORARIO.
9.1. Horario para bar restaurante(Artículo 70 REPAR y ORDRE
INT/358/2011)
9.2. Información y documentación (Artículo 72 y 73 REPAR)
10.- MATERIAS PRIMAS.
11.- PROCESO INDUSTRIAL.
12.- CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN.
13.- INCIDENCIA AMBIENTAL.
13.1. Instalación de climatización.
13.2. Ventilación natural.
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13.3. Dispositivos adoptados.
14.- SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
TAAC (Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya).
15.- CONCLUSIÓN.

ANEXOS
NÚMERO 1: PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.
Artículo 37 REPAR

NÚMERO 2: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB SI).
0. CUMPLIMENTACIÓN CTE.
Sección SI 1
Propagación interior.
1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO.
2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL.
3. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,
DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO.
Sección SI 2
Propagación exterior.
1. MEDIANERAS Y FACHADAS.
Sección SI 3
Evacuación de ocupantes
1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN.
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2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN.
3. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE
EVACUACIÓN.
4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.
4.1. Criterios para la asignación de los ocupantes.
4.2. Cálculo.
5. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS.
6. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.
7. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.
8. CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO.
Sección SI 4
Instalaciones de protección contra incendios.
1. DOTACIÓN DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS.
2. SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES
DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
Sección SI 5
Intervención de los bomberos

NÚMERO 3: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
(DB SUA).
Sección SUA 1
Seguridad frente al riesgo de caídas.
Sección SUA 2
Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.
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Sección SUA 3
Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.
Sección SUA 4
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
Sección SUA 9
Accesibilidad.

PLANOS
1. Situación
2. Emplazamiento
3. Planta y secciones, maquinaria
4. Protección contra incendios

4/46

MEMORIA
1.- OBJETO.
El presente Proyecto se redacta para describir la actividad que nos ocupa
y una vez realizadas las instalaciones e instalada la maquinaria poder efectuar
la COMUNICACIÓN PREVIA de la apertura de la actividad destinada para BARRESTAURANTE, de conformidad con el Artículo 125 del Decret 112/2010.
La actividad de Bar-Restaurante tendrá un aforo menor de 150
personas por lo que la misma se encuentra incluida en el DECRET
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i Activitats recreatives, del Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació, donde se desarrolla la LLEI 11/2009, del 6 de
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les Activitats
recreatives.
La tramitación de este expediente se ajustará al Artículo 13.1.b) de la
LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica y una vez efectuada la
certificación técnica que indica el propio artículo, se presentará la
COMUNICACIÓN PREVIA de la apertura de la actividad incluida en el Anexo II.
1.1. Incendios.
-LLEI 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis en establiments, activitats, infrastructures i edificis, DOGC
5584 de fecha 10/03/2010.
La actividad al tener una superficie construida < de 500 m² y un aforo <
de 500 personas, no está incluida en el Anexo 1 de la Llei 3/2010, por lo que
NO está sometida al control preventivo de la Administración de la Generalitat.
1.2. Antecedentes.
Anteriormente en el local que forma la actividad, se llevó a cabo la
actividad de reparto bar-restaurante.
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2.- REGLAMENTACIONES.
Como se ha indicado anteriormente se desea continuar con la misma
actividad que se venía desarrollando en el establecimiento y por todo ello se
aprovecharán en lo posible las instalaciones existentes y se cumplirán en lo
posible las normativas que se relacionan en este apartado.
- LLEI 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives.
- DECRET 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives.
- REGLAMENTO general de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, Real Decreto 2816/82 del 27 de agosto (con excepción de de los
Artículos derogado en el Art. 1, apartado i) de la Disposición derogatoria
única. Derogación normativa. CTE. R.D.314/2006)
- REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
- DECRET 352/2004, de 27 de julio, D.O.G.C. Nº 4185 del 29/07/2004 por el
que se establecen los condiciones higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis.
- REGLAMENTO Electrotécnico de Baja Tensión de fecha 02/08/02 (Real
Decreto 842/2002), así como las Instrucciones Complementarias del mismo.
(Ya se dispone de suministro eléctrico y las modificaciones que se realicen
deberán ser ejecutadas por empresa autorizada).
- REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
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- ORDRE INT/323/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions
tècniques complementàries del Documents bàsic de Seguretat en cas
d’Incendis (DB SI) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
- ORDRE INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions
tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis en establiments, activitats, infrastructures i edificis.
- REAL DECRETO 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación (C.T.E)
- REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el CTE,
aprobado por el R.D. 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y
no discriminación de las personas con discapacidad.
DOCUMENTO BÁSICOS:
DB
DB
DB
DB

SI Seguridad en caso de Incendio
SUA Seguridad de Utilización y accesibilidad.
HE Ahorro de energía.
HS Salubridad

- REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la
clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
- DECRETO 137/2008, de 8 de julio, por el que se aprueba la Clasificación
catalana de actividades económicas 2009 (CCAE-2009).
- BARRERES ARQUITECTÓNICAS, Decret 135/95. DOGC. Número 2043 de
28/04/95.
. Criteris generals d’aplicació de la normativa d’Accessibilitat a les activitats en
edificis existents, TAAC (Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya).
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- DECRET 93/1999, Gestión de residuos.
-Ley 16/2002.
Protección contra la contaminación acústica.
- 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
n’adapten els annexos.
- REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el
documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la
Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento
Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación
y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación.
- LLEI 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a
la protecció del medi nocturn y DECRET 190/2015 donde se desarrolla la LLEI
6/2001.
- REAL DECRETO 1890/2008, del 14 denoviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y
sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
- REGLAMENTO de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE), Real Decreto 1027/2007, del
20 de julio de 2007 y REAL DECRETO 1826/2009, de 27 de noviembre, por el
que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
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- NORMATIVA SANITARIA.
*Normativa sanitaria horizontal:
-(CE) 852/2004
-RD 640/2006
-RD 140/2003
*Normativa sanitaria especifica:
-RD 1420/2006, d’1 de desembre.
-RD 3484/2000, de 29 de desembre.
-RD 1254/1991, de 2 d’agost.
-Ordre del 9 de febrer de 1987.

3.- CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD.
-LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals
de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica
Según el CCAE-2099 la actividad que nos ocupa está incluida como hostelería.
BAR.
ANNEX II – "CP"
COMUNICACIÓ PRÈVIA
Codi: I563, “Establiments de begudes”
Sc ≤ 500 m² y ocupació ≤ 500 persones.
RESTAURANTE.
ANNEX II – "CP"
COMUNICACIÓ PRÈVIA
Codi: I561, “Restaurants i establiments de menjar”
Sc ≤ 500 m² y ocupació ≤ 500 persones.
-LLEI 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives.
-DECRET 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives.
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Annex I.
IV. Regulació supletòria de determinats espectacles públics i activitats
recreatives.
a.3) Restaurant bar.
- CLASSIFICACIÓ Catalana Activitats Econòmiques, Decret 137/2008 de 8
de juliol (CCAE-2009).
La actividad de bar-restaurante se encuentra incluida en la clasificación
que indica en este apartado.
Secció:
Divisió:
Grup:
Classe:
Activitat:

I - Hostelería
56
563
5630
Establiments de begudes.

Secció:
Divisió:
Grup:
Classe:
Activitat:

I - Hostelería
56
561
5610
Restaurants i establiments de menjars.

- DECRET 93/99, Gestión de residuos
La actividad que nos ocupa no generará residuos especiales y por ello no
ha de estar inscrita como productor de residuos.
El aceite del freído se recogerá en recipientes adecuados y se entregará a
gestor de residuos para su posterior tratamiento.

4.- ACTIVIDAD PRINCIPAL.
BAR – RESTAURANTE.
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5.- SITUACIÓN.
Carrer Sant Agustí, nº 11
RIBA-ROJA D'EBRE

6.- CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL.
Se trata de un local que ocupa parte del edificio y tiene dos accesos por
la Calle Sant Agustí, por el espacio exterior que da al Carrer Sant Agustí y por
la zona interior municipal.
Dimensiones generales:
DENOMINACIÓN

m

Longitud

18,25

Ancho

32,01

Altura falso techo

2,83 / 2,30
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Superficies:
SUPERFICIES ÚTILES
DENOMINACIÓN
Entrada - recibidor

m2
2,75

Zona de bar

68,07

Zona de barra

15,70

Vestíbulo servicios

3,45

Servicios mujeres y adaptado

4,20

Servicios hombres

4,88

Servicios exteriores

4,80

Almacén limpieza

2,19

Comedor

79,31

Vestíbulo

9,24

Cocina

18,73

Cámara frigorífica

7,71

Almacén 1

26,55

Almacén 2

44,42

TOTAL

292,00

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 341,71 m2

Entrada:
A la actividad se accede por medio de puerta de eje vertical de dos hojas
con un paso de 1,20 m, 0,60 m cada hoja, y mediante puerta de 0,90 m desde
la zona interior municipal.
Lindes:
Fachada
Derecha

Calle San Agusti
Patio
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Izquierda
Superior

Zona municipal
Cubierta

Barra y Cocina:
Barra de 15,70 m2 y Cocina de 18,73 m2 de superficie, donde se dispone
la maquinaria y útiles correspondientes.
Los materiales del suelo, techo y paredes son impermeables, absorbentes
y de fácil limpieza.
La desinfección y desratización se efectuará por procedimientos
autorizados.
La superficie de mesas y mostradores de material inalterable, liso y no
poroso.
La maquinaria de fácil limpieza y desmontable.
Se dispone de lavavajillas.
Fregadero de dos senos; con agua caliente y fría.
Lavamanos de accionamiento no manual; con agua fría y caliente.
Toallas de un solo uso.
Dispensador de jabón.
Elementos frigoríficos suficientes para la actividad.
Botiquín.
Ventilación natural:
Por medio de la puerta de entrada en fachada principal.
Iluminación natural:
Por la puerta de entrada y cristaleras en fachada principal.
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Iluminación artificial:
Varios puntos de luz repartidos por todo el local y que aseguran una
iluminación en las zonas de público y dependencias privadas.
6.1. Aseos (Artículo 47 REPAR).
Els establiments oberts al públic han de disposar de serveis amb la
proporció mínima de lavabos i cabines de vàter següent:
Entre 51 i 150 persones d'aforament autoritzat: 2 lavabo i 4 cabines.
Los aseos dispondrás de buena iluminación y alumbrado de emergencia
en cada uno de los cuartos y las paredes con material de fácil limpieza.
Aseo adaptado y mujeres:
1 inodoro.
1 lavabo.
Aseo hombres 1:
1 inodoro.
Aseo hombres 2:
1 inodoro.
Aseo hombres 3:
1 inodoro.
Vestíbulo aseos:
1 lavabo.
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Ventilación:
Por medio de extractor en ambos aseos y los mismos entran en
funcionamiento al encenderse la luz y quedan fuera de servicio al pasar unos
minutos de apagarse la misma, el tubo de ventilación irá hasta el exterior.
Desagües:
Conectados a la red del edificio y alcantarillado municipal.
6.2. Botiquín (Artículo 48 REPAR).
Se dispondrá de botiquín con todo el material y equipos adecuados para
facilitar primeras curas en caso de accidente, enfermedad o crisis repentina.

7.- MAQUINARIA.

La maquinaria de la actividad será la que se relaciona en el cuadro de
este apartado.
Nº Ud.
1

4

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Denominación
Equipo de climatización con bomba de calor del tipo
split-cassette de 9,5 kW en frío y 10,8 kW en calor,
2,413 kW
Congelador, 350W
Nevera
Termo para agua caliente de 50 l, 1.500W
Motor frigorífico para cámara
Horno eléctrico
Microondas
Lavavajillas
Freidora eléctrica de 2 cuerpos (5+5)
Freidora eléctrica de 10 litros
Plancha a gas
Cocina industrial con 2 quemadores a gas
Campana extractora con filtros
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Potencia
(W)
9.652
1.400
540
3.000
2.500
7.500
1.200
3.750
6.000
5.000
0
0
0

Nº Ud.

Denominación

14 1 Caja de ventilación para campana cocina, F400 120
15 2 Televisor, 275W
16 6 Extractor de aire en aseo, 13 W
17 1 Máquina de tabaco
18 1 Lavavasos
19 1 Tirador de cerveza
20 2 Botellero de 1 m, 180W
21 1 Cafetera de 2 grupos
22 1 Molinillo de café
23 1 Caja registradora
24 1 Recuperador de calor de 2.500 m3/h
- Mesas de trabajo y accesorios varios
TOTAL......................................................................

Potencia
(W)
3.680
550
78
350
2.350
375
360
3.500
250
60
1.820
0
53.915

8.- POTENCIA ELÉCTRICA.

8.1. Tipo de energía y procedencia.
La energía eléctrica precisa para el funcionamiento de esta actividad
procederá de la Compañía ENDESA.
8.2. Potencia nominal.
Maquinaria. W.
Alumbrado y tomas de corriente W.
Total W.
Cía. Suministradora.
Tensión
Frecuencia
Potencia máxima admisible, kW
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53.915
2.750
56.665
ENDESA
400/230
50 Hz
43,647

9.- PERSONAL y HORARIO.

El personal que atenderá la actividad será de 3 personas.
9.1. Horario para bar-restaurante.
Articulo 70 REPAR y ORDRE INT/358/2011
Según L’ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, DOGC 6030 del
22/12/2011, el horario de los establecimientos abiertos al público, de los
espectáculos públicos y de las actividades recreativas sometidos a la Llei
11/2009, del 6 de juliol, viene determinado por la clase de actividad, siendo
para BAR-RESTAURANTE la hora de apertura a partir de las 6,00 horas y la de
cierre a las 2,30 y se podrá prolongar media hora más los viernes, sábados y
vigilias de festivos.
9.2. Información y documentación.
Articulo 72 y 73 REPAR.
Se dispondrá en este establecimiento de rótulos o placas normalizadas y
documentación, según indicación del Art. 72 y 73.
Artículo 72 Placas o rótulos normalizados.
1. Los establecimientos, los espectáculos públicos y actividades
recreativas deben disponer de los rótulos o de las placas normalizadas
siguientes, sin perjuicio de los demás que establezca la normativa específica
vigente:
a) De identificación y de información, colocados en el exterior del local o
del recinto donde estos se realizan, en un lugar visible para todos
próximo a la entrada principal, que debe contener los siguientes datos:
denominación del establecimiento, espectáculos o actividades recogidas
en la licencia, autorización o comunicación previa, horario de apertura y
de cierre al público y aforo autorizado del local.
b) De información del ejercicio del derecho de admisión y de las
condiciones objetivas de acceso, en el caso de los establecimientos y
espacios abiertos al público que quieran ejercer el derecho de admisión.
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c) De información del control de aforo autorizado, y del uso de cámaras
de seguridad en su caso.
d) De disposición al servicio del público asistente de hojas de denuncia /
reclamación.
Asimismo, deben disponer de las placas o rótulos normalizados previstos
por la normativa en materia de salud, en cuanto a la venta y consumo de
tabaco y bebidas alcohólicas.
2. Las placas o rótulos normalizados previstos en los párrafos anteriores
se redactarán, de acuerdo con la normativa de política lingüística, en cualquier
caso en catalán, sin perjuicio de que el titular quiera disponer también de
redactados en otras lenguas, y se deben confeccionar y colocar de conformidad
con los criterios establecidos en el anexo IV de este Reglamento, teniendo en
cuenta la normativa específica aplicable por razón de la materia.
Artículo 73 Documentación
Las personas titulares de los establecimientos abiertos al público y las
personas organizadoras de espectáculos públicos o de actividades recreativas
tendrán en el establecimiento o en el lugar de su realización la siguiente
documentación, que les puede ser requerida por los agentes de la policía de
Cataluña o por el personal de control e inspección:
a) La comunicación previa ante Administración, acompañada del
proyecto técnico o de la memoria del establecimiento.
b) El acta de control inicial si procede y las actas de control periódico.
c) Las hojas de reclamación/denuncia a disposición del público y las
diligenciadas por personas afectadas.
d) La documentación que acredite la contratación de un seguro que
cubra la responsabilidad civil.
e) Los escritos relativos a la comunicación ante la administración
competente del ejercicio del derecho de admisión, en caso de que lo
ejerzan.
f) El plan de autoprotección, en su caso.
g) El resto de documentación que sea requerida por la normativa
reguladora de prevención y control ambiental de las actividades.
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h) La documentación que acredite que está en posesión de las demás
licencias o autorizaciones que concurran en la actividad, en su caso.

10.- MATERIAS PRIMAS.

Por el tipo de actividad de que se trata no existirá proceso de fabricación
y no podemos considerar más materia que la destinada al servicio diario de la
actividad.
Energía eléctrica:
Gas:

Para el alumbrado, maquinaria y tomas de corriente.

La maquinaria que se alimentará por gas es la indicada en el cuadro de
este apartado.

Nº

Ud.

Denominación

11
1 Plancha a gas
12
1 Cocina industrial con 2 quemadores a gas
TOTAL...............................................................

Potencia
(kW)

18,00
18,00
36,00

Residuos a tratar:
Los residuos serán los indicados en este apartado:
Cartón y papel.
Plásticos.
Vidrio.
Latas.
Materia orgánica.
Aceites de freír.
Los residuos serán depositados en contenedor municipal de recogida
selectiva.
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Aceites de freído.
Los aceites residuales y de freído serán depositados en recipiente y se
entregarán a gestor de residuos para su posterior tratamiento; en el
establecimiento se debe tener el justificante de la ultima retirada de este residuo.

11.- PROCESO INDUSTRIAL.

No existirá proceso industrial en esta actividad.

12.- CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN.

Al no existir proceso industrial no existirá capacidad de producción y la
actividad de bar-restaurante estará incluida en el REPAR, Anexo I con la
siguiente definición:
a.1) Restaurant: activitat que es realitza en un local que disposa de servei
de menjador i cuina per tal d’oferir àpats al públic consistents bàsicament en
dinars i sopars, mitjançant preu, per ser consumits en el mateix local.
a.2) Bar: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que
també pot disposar de servei de taula, si s'escau, per proporcionar al públic,
mitjançant preu, begudes acompanyades o no de tapes, i entrepans.
a.3) Restaurant bar: activitat que es realitza en un local que ofereix,
mitjançant preu, els serveis de restaurant i bar, previstos en el apartats a.1) i
a.2).

20/46

13.- INCIDENCIA AMBIENTAL.
Sanidad ambiental:
La sanidad ambiental del conjunto no sufrirá alteración alguna, sin que
se precise la adopción de medidas complementarias, pues se estima suficiente
garantía la aplicación adecuada de las medidas de seguridad, que se describen
en esta documentación.
No existirán causas de insalubridad o nocividad, dado que NO habrá
lugar a desprendimiento o evacuación de productos que por su naturaleza,
puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud pública,
animales o cosas del entorno.
El vertido de las aguas residuales de los servicios, pasan por los
correspondientes desagües y tuberías, hasta el colector general del local, sin
peligro para la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola del entorno que
nos ocupa.
13.1. Instalación de climatización.
Se instalarán cuatro equipo de climatización con bomba de calor del tipo
split-cassette de 9,5 kW en frío y 10,8 kW en calor.
Los evaporadores estarán situados en la zona de público, se instalarán 2
unidades en la zona de Bar y 2 en el comedor. Los condensadores estarán en el
patio asentados sobre aisladores antivibrantes. Estos condensadores están
colocados a una altura mínima de 2,20 m.
13.2. Ventilación natural.
Lo será por las puertas al establecimiento.
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13.3. Dispositivos adoptados.
Chimenea:
La chimenea será de 300 mm de Ø y construida en chapa galvanizada y
la misma sube hasta cubierta donde se encuentra el motor de extracción de la
campana y sombrero Jet.
Instalaciones:
Se tendrá un mantenimiento adecuado de todas las instalaciones de
la actividad, así como de las protecciones contra-incendios.
Ruidos y vibraciones:
En ningún caso se sobrepasarán los valores máximos autorizados por la
normativa vigente.
Aisladores para maquinaria
La maquinaria que lo precise estará asentada sobre elementos
antivibrantes.
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Estos aisladores antivibrantes, tienen la misión de aislar más del 80% de
las vibraciones que la máquina pueda transmitir o recibir, así como preservar
las partes móviles (Ejes, cojinetes, engranajes, etc.) de la repercusión y
vibraciones, evitando un envejecimiento prematuro. Tampoco es necesario que
estén fijas en el suelo, evitando deterioros y mano de obra y consiguiendo así
un desplazamiento de las mismas sin previa preparación y sin pérdida de
tiempo.

14.- SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

TAAC (Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya)
Cámara higiénica de uso público.
Estamos ante una modificación sin cambio de actividad con obras que
modifican las cámaras higiénicas con una superficie Sup > 250 m2 por lo que
de acuerdo con la DT-3.2, Document TAAC de noviembre de 2012 la actividad
ha de tener cámara higiénica según el CTE DB-SUA.
Esta actividad contará con un aseo adaptado cumpliendo con la norma.
Condiciones de acceso al nivel de vía pública.
Para cumplir con la DT – 4.4, Document TAAC de Noviembre de 2012, y
al tratarse de una modificación sin cambio de actividad con obras que
modifican las cámaras higiénicas con una superficie Sup > 250 m2, se tendría
que suprimir escalón en el acceso y hacer rampa practicable según CTE DBSUA. El acceso al local actual ya dispone de una rampa.
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15.- CONCLUSIÓN.

Se han expuesto los puntos más principales de esta actividad y una vez
efectuada la correspondiente certificación técnica que exige el Artículo 125 del
Decret 112/2010 y la LLEI 16/2015,
Esta documentación deberá verificarse una vez acabadas y recibidas las
obras y adjuntar a ella la correspondiente certificación acreditativa firmada por
facultativo competente, y a continuación el Ajuntament de Riba-roja d’Ebre lo
podrá incorporar al expediente cumpliéndose así los requisitos de
comunicación previa y iniciarse la actividad.
Riba-roja d’Ebre, noviembre de 2020

TECSER

24/46

ANEXO NÚMERO 1
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Articulo 37 REPAR.

25/46

DECRET 112/2010 de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Articulo 37.
Prevención y seguridad en caso de incendio.
La actividad de bar-restaurante cumplirá las condiciones del CTE DB SI,
así como las que se describen en este anexo, para dar cumplimiento al Artículo
37 del REPAR.
a) Evacuación.
La puerta prevista para la evacuación de las personas ocupantes del
establecimiento estará en perfecto estado de funcionamiento.
Cuando esté en funcionamiento la actividad, se mantendrán las vías de
evacuación accesibles, libres de obstáculos y utilizables hasta el exterior del
local.
El sistema de cerramiento de la puerta destinada para la evacuación no
podrá actuar mientras haya actividad y esta se podrá abrir de manera fácil y
rápida desde el sentido de la evacuación.
b) De señalización.
Se dispondrá de señales indicativas de dirección de los recorridos de
evacuación y las mismas serán visibles desde todo punto ocupable y desde los
puntos de los cuales no se perciba directamente la salida o las señales
indicativas (En plano de planta adjunto a esta memoria, quedan grafiadas las
señales indicativas).
Las señales serán fotoluminiscentes.
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error.

En esta actividad NO hay recorridos alternativos que puedan inducir a

Las señales estarán colocadas de manera coherente según la distribución
de las personas ocupantes.
Los medios manuales de protección contra incendios estarán
debidamente señalizados.
Todas las señales de evacuación y de localización de los medios
manuales de protección contra incendios serán visibles incluso en caso de
fallo del suministro de alumbrado normal (En plano de planta adjunto a esta
memoria, quedan grafiadas las señales de localización de extintores).
Las señales serán fotoluminiscentes, sus características de emisión
luminosa cumplirán lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003.

c) D’enllumenat d’emergència i de senyalització.
El alumbrado de emergencia permite en caso de fallo del alumbrado
general, la evacuación segura y fácil del público hasta el exterior.
Las luces de emergencia estarán situadas en la parte superior de las
puertas que sirvan para salida del local, así como repartidas por el
establecimiento y en las dependencias del local.
El alumbrado de emergencia en caso de fallo del alumbrado ordinario
automáticamente entrará en funcionamiento para generar luz suficiente para la
salida del público, con la indicación de los recorridos de evacuación y para la
visualización de los equipos y sistemas manuales de protección contra
incendios.
El alumbrado de señalización estará constantemente encendido durante
el tiempo de apertura del establecimiento hasta que el local se encuentre
totalmente vació de público.
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Este alumbrado ha de funcionar tanto con el suministro ordinario como
con el que genere la fuente propia del alumbrado de emergencia.
d) Dels equips i sistemes de protecció contra incendis.
Todos los equipos y sistemas manuales de protección contra incendios
estarán perfectamente visibles y accesibles.
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ANEXO NÚMERO 2
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
(DB SI)

29/46

ÍNDICE
0. CUMPLIMENTACION CTE.
Sección SI 1
Propagación interior.
1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO.
2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL.
3. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO.
Sección SI 2
Propagación exterior.
1. MEDIANERAS Y FACHADAS.
Sección SI 3
Evacuación de ocupantes
1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN.
2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN.
3 NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE
EVACUACIÓN.
4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.
4.1. Criterios para la asignación de los ocupantes.
4.2. Cálculo.
5. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS.
6. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.
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7. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.
8. CONTROL DE HUMO DE INCENDIO.
Sección SI 4
Instalaciones de protección contra incendios.
1.- DOTACIÓN DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS.
2.- SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
Sección SI 5
Intervención de los bomberos.
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ANEXO INCENDIOS
A esta actividad le afecta el CTE Real Decreto 314/2006 y Real
Decreto 173/2010 modificación del CTE, por ello se confecciona el
presente anexo.

0. CUMPLIMIENTO CTE.

En este PROYECTO TÉCNICO y en los planos que se adjuntan queda
grafiada la siguiente información:

Situación local
S Superficie útil
S Superficie construida local
A Acceso
Evacuación
Sectores de incendios

Carrer Sant Agustí, nº 11
Riba-Roja d'Ebre
292,00 m2
341,71 m2
Puerta de eje vertical de dos hoja con un
paso de 1,20 m abertura hacia el exterior,
0,60 m cada hoja.
Puerta de eje vertical con un paso de 0,90
m abertura hacia el exterior.
Mismas puertas de acceso.
Uno por tener una superficie construida
menor de 2.500 m2
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Sección SI 1
Propagación interior.

1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO.
Tabla 1.1.
Para la actividad que nos ocupa, se empleara parte de los bajos de un
edificio de viviendas, siendo la superficie inferior a 2.500 m², por ello se
considera un sector de incendios.
Tabla 1.2.
Al tratarse de un edificio con una altura de evacuación menor de 15 m, le
corresponde una EI 90.
Las paredes colindantes con el local colindante del edificio están
construidas con ladrillo cerámico perforado de 14 cm de espesor y enyesada
por la cara expuesta al fuego y según la Tabla F.1. del Anexo F del CTE tiene
una EI 240.
2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL.
Para determinar las potencias instaladas sólo se considerarán los aparatos
directamente destinados a la preparación de alimentos y susceptibles de provocar
ignición. Las freidoras y las sartenes basculantes se computarán a razón de 1 kW
por cada litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan.
Cocina:
Se dispone de una campana y debajo de la misma la maquinaria que se
relaciona en el cuadro de este apartado.
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Nº

Ud.

Denominación

9
1 Freidora eléctrica de 2 cuerpos (5+5)
10
1 Freidora eléctrica de 10 litros
11
1 Plancha a gas
12
1 Cocina industrial con 2 quemadores a gas
TOTAL......................................................................

Potencia
(kW)
10,00
10,00
18,00
18,00
56,00

La maquinaria instalada debajo de la campana en la cocina tiene una
potencia instalada de 56,00 kW (P>50 kW) pero se instalará un sistema
automático de extinción de incendios y por ello NO se considera de riesgo
especial.
Los sistemas a instalar están pensados para la extinción de incendios en
campanas de cocina.
Funcionan como sistemas totalmente autónomos, con detección total e
instantánea en cualquier punto de la campana, contemplando también la
posibilidad de activación manual.
Los sistemas liberan mediante difusores, un agente espumógeno
ecológico, no tóxico y no corrosivo, que cubre toda la campana por completo,
tanto las zonas de trabajo, como filtros, plénum y conductos de extracción,
produciendo una extinción eficaz con un doble efecto de enfriamiento y
contención del fuego. Pueden ser instalados de forma fácil en cualquier modelo
de campana extractora.
A diferencia de otros sistemas que proliferan en el mercado en la
actualidad, el sistema instalado cumple con todas las recomendaciones
realizadas por las principales asociaciones de empresas del sector, teniendo
como gran diferencial:
- Detección y extinción total en toda la campana, a diferencia de los
sistemas de extinción en campana mediante rociadores, que sólo detectan y
extinguen en un punto concreto (el correspondiente al primer bulbo térmico
que estalle).
- Igualmente, los sistemas de extinción en campana mediante rociadores,
no cubren ni el filtro ni el tiro de la campana, con el riesgo que ello conlleva,
siendo una de las principales causas de incendios en cocinas comerciales. Los
sistemas instalados si cubren con difusores estas partes de la campana.
- Posibilidad de actuación manual sobre el sistema, evitando aquellos

34/46

casos en los que viendo que se inicia un incendio, hay que esperar a que salte
el sistema sin poder actuar sobre él.
En este caso hablamos de un sistema de extinción marca FIRE-ICE, SL
modelo FIRE-KITCHEN 120FKTRACE Tipo HÍDRICO con “Agente Espumógeno
Especial” presurizado con N2 (Equipo de detección y extinción automática de
12 L Eficacia 75F) que consta de:
-

1 cilindro modelo: FIRE-KITCHEN 120FKTRACE, año 2017 y número
W0024467.
5 difusores para los elementos de la cocina: fuegos, plancha, freidora,
filtros y conducto de humos, con detección por manguera
presurizada, incorporado manómetro indicador de presión (lectura
actual 15 bar).

Extractor campana.
El extractor tiene una potencia de 3.680 W y la clasificación F400120.
Filtros campana.
Los filtros están separados de los focos de calor y serán fácilmente
accesibles y desmontables para su limpieza y tienen una inclinación mayor de
45º y se dispondrá de bandeja de recogida de grasas.
3. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,
DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO.
Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos.
El falso techo es de material que cumplen con C-s2, d0.
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Las paredes enyesadas y se cumple la C-s2, d0.
El suelo cumple la reacción al fuego EFL.

Sección SI 2
Propagación exterior.

1. MEDIANERAS Y FACHADAS.
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos
EI 120.
Las paredes colindantes con el local colindante están construidas con
ladrillo cerámico perforado de 14 cm de espesor y enyesadas por la cara
expuesta al fuego y según la Tabla F.1. del Anexo F del CTE tiene una EI 240.
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la
fachada del edificio considerado, que no sean al menos EI 60, cumplirán el 50%
de la distancia “d” hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas.
La distancia hasta las oberturas del local colindante es mayor de 50 cm y
superior a EI 60, en fachada.
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Sección SI 3
Evacuación de ocupantes.

1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN.
No aplica.
2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN.
Se toma para la ocupación la superficie útil.
Tabla 2.1. Densidades de ocupación.

Pública concurrencia

m2 x
persona

m2

Ocupación

Zona bar

1,50

68,07

43

Comedor

1,50

79,31

52

10

34,43

3

3

12,53

4*

40

73,16

1

Barra y cocina
Aseos
Almacenes

TOTAL………………………………………..

103

(*) La ocupación de los aseos no se contabiliza, por ser ocupación ocasional.

Se colocará un rótulo en el establecimiento y en lugar visible donde se indicará
que el aforo máximo será de 99 personas (103 - 4 = 99).
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3. NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE
EVACUACIÓN.
Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de
evacuación.
La evacuación será menor de 100 personas, por ello se puede disponer de
una salida; en este local existirán dos puertas de salida.
El recorrido total de evacuación hasta el exterior es menor de 25 m.
4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.
4.1. Criterios para la asignación de los ocupantes.
No aplica.
4.2. Cálculo.

Puertas salida:
99 : 200 = 0,495 m.
La puerta de salida 1 tiene 1,20 m de paso.
La puerta de salida 2 tiene 0,90 m de paso
Las puertas permitirán una evacuación de:
Puerta 1: 1,20 x 200 = 240 personas.
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Puerta 2: 0,9 x 200 = 180 personas.

5. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS.
No aplica.
6. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.
Las puertas de salida del establecimiento son del eje vertical y de
abertura hacia el exterior.
7. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.
Se utilizarán señales de evacuación definidas en la norma UNE
23034:1988.
Las señales serán fotoluminiscentes.

8. CONTROL DE HUMO DE INCENDIO.
No aplica.
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Sección SI 4
Detección, control y extinción de incendio.

1. DOTACIÓN DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

Uno de los extintores se ha de instalar próximo a la puerta de acceso y la
distancia entre extintores será máximo de 15 m en las zonas que no tienen
riesgo especial
Extintores.
Se instalarán.
Unidad
1
6

Eficacia
89B
21A - 144B
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Eficacia 89B

Eficacia 21A - 144B

Estos extintores se revisarán anualmente, para saber que la carga está
en condiciones de funcionamiento en un momento dado, y estarán colocados
de tal forma que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil, situados en los
paramentos verticales y su altura desde el suelo hasta la parte superior del
mismo será como máximo de 1,20 m y un mínimo de 0,80 m.
Se cumplirán las condiciones del R.D. 513/2017 de 22 de mayo sobre
instalaciones de protección contra incendios.
Hidrantes.
Existe un hidrante de superficie a menos de 100 m del establecimiento.
2. SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES
DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
Los medios de protección contra incendio de utilización manual
(extintores) estarán señalizados mediante señales definidas en la norma UNE
23033-1 y cuyo tamaño será.

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro de
alumbrado normal.
Serán fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa
cumplen lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003.
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Sección SI 5
Intervención de los bomberos.

De conformidad con el último párrafo del Apartado II Ámbito de
aplicación de la introducción del DB SI, no le es de obligada aplicación esta
Sección al proyecto que nos ocupa, ya que no se trata de un proyecto de
edificación.
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ANEXO NÚMERO 3
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
(DB SUA) del CTE.
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ÍNDICE
Sección SUA 1
Seguridad frente al riesgo de caídas.
Sección SUA 2
Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.
Sección SUA 3
Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.
Sección SUA 4
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
Sección SUA 9
Accesibilidad.

44/46

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN y ACCESIBILIDAD
(DB SUA)

Sección SUA 1
Seguridad frente al riesgo de caídas.

El local a juicio del que suscribe cumple las condiciones de seguridad.

Sección SUA 2
Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.

La altura libre de paso es como mínimo, de 2,10 m en zonas de uso
restringido y de 2,20 m en el resto de las zonas.
En los umbrales de las puertas la altura libre será de 2 m como mínimo.

Sección SUA 3
Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.

Las puertas de este establecimiento no dispondrán de bloqueo desde el
interior.
Las puertas de los aseos, sí dispondrán de bloqueo desde el interior y de
iluminación controlada en el interior.

Sección SUA 4
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación
inadecuada.
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Se dispondrá de alumbrado de emergencia y señalización y los puntos
quedan grafiados en plano de planta adjunto.
La emergencia tiene la misión de entrar en funcionamiento, al producirse
un fallo en el suministro eléctrico o cuando la tensión nominal del mismo baje
del 70%.
En relación con la señalización, estará continuamente encendida e
indicará la salida hacia el exterior.
Los puntos de alumbrado de emergencia cumplen lo siguiente:
Iluminación como mínimo: 1 hora.
Vías de evacuación: 1 lux.
Equipos de seguridad: 5 lux.
Situación: 1 en puerta de salida y repartidos por el local.
En esta actividad el alumbrado de emergencia será de 95 lúmenes y 6W.

Sección SUA 9
Accesibilidad.

No se ha variado y anteriormente se desarrollaba la misma actividad, por
lo que se continuará desarrollando una actividad de pública concurrencia.
Hay un acceso adaptado mediante una rampa del 5 %, el establecimiento
está todo a la misma cota.
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Descripció

DIANA

Servei Dones i adaptat

ESTUFA
MÀQUINA
TABACO
PRESTATGERIA
CONDENSADORA
CAMBRA FRIGORÍFICA

Zona de Bar

Cambra frigorífica

MAGATZEM
ALIÉ A
L'ESTABLIMENT

CONGELADOR

Magatzem 1
AIGÜERA

Magatzem 2

RECUP 2500 M3/H 100 Pa

Rampa

ALIÉ A
L'ESTABLIMENT

Cuina

Menjador

Magatzem 1

Accés serveis
exteriors

0.30

0.10

0.10

0.20

0.95

2.43

Serveis
exteriors

0.80

0.15
0.80
0.20

0.80

Vestíbul

2.83

2.83

Accés serveis
exteriors
0.20

1.20

0.30

1.50

Menjador

0.10

1.00

Zona de Bar

Vestibul
serveis Serveis
homes

2.30

1.76

0.40

2.20

2.83

Zona de Bar

2.83

CAFETERA
MOLINET

TV
ESTUFA

NEVERA

CAIXA REGISTRADORA

MICROONES

Menjador

TV

CONGELADOR

Zona de Barra

CAMPANA EXTRACTORA DE FUMS

SURTIDOR
CERVESSA

PRESTATGERIA

TAULA DE TREBALL

AIGÜERA

CONGELADOR GELATS

CONGELADOR

CONGELADOR

BOTELLERO

RENTAGOTS

Entrada - Rebedor

2,75

Zona de Bar

68,07

Zona de Barra

15,7

Vestíbul serveis

3.45

Servei Dones i adaptat

4,20

Servei Homes

4,88

Serveis exteriors

4,80

Magatzem neteja

2,19

Menjador

79,31

Vestíbul

9,24

Cuina

18,73

Cambra frigorífica

7,71

Magatzem 1

26,55

Magatzem 2

44,42

Superfície útil total:

FORN

Cuina

Superfície (m2)

293,00

SÍMBOL

DENOMINACIÓ

DIANA

1

QUADRE PRINCIPAL DE COMANAMENT I PROTECCIÓ.

18

LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 160 LUMENS / 2H

5

EXTINTOR 21A 144B

1

EXTINTOR 89B

6

PLACA SENYALITZACIÓ PROTECCIÓ INCENDIS "EXTINTOR"

8

PLACA SENYALITZACIÓ "SORTIDA"

2

PLACA SENYALITZACIÓ FLETXA DIRECCIÓ SORTIDA

ESTUFA

1

MÀQUINA
TABACO
PRESTATGERIA
CONDENSADORA
CAMBRA FRIGORÍFICA

MAGATZEM
ALIÉ A
L'ESTABLIMENT
FORN

NEVERA
CONGELADOR

CONGELADOR

CAFETERA

CAIXA REGISTRADORA

MICROONES

TV

PRESTATGERIA

CAMPANA EXTRACTORA DE FUMS

CONGELADOR GELATS

SURTIDOR
CERVESSA

TAULA DE TREBALL

MOLINET

TV
ESTUFA

AIGÜERA

AIGÜERA

CONGELADOR

CONGELADOR

BOTELLERO

RENTAGOTS

Zona de Bar
Menjador

ALIÉ A
L'ESTABLIMENT

Cuina
Magatzem 1

