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ESTAT ACTUAL:

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER L’ADEQUACIÓ D’ESPAIS PEL TRASLLAT TEMPORAL DE
TREBALLADORS MUNICIPALS AFECTATS PER L’OBRA DE REFORMA DE L’AJUNTAMENT
CENTRAL.

L’Ajuntament central, que serà objecte d’una reforma integral per fases, també absorbirà el trasllat de 10
treballadors de la zona afectada inicialment i es repartiran en diferents espais de les tres plantes de l’ala Est,
la qual serà objecte de la segona fase de la reforma.
En planta Baixa s’hi traslladaran tres treballadors, dins de dues sales actualment es ús i que ampliaran
puntualment la seva ocupació.
En l’actual despatx de gerència de planta primera es traslladaran dos treballadors.
En planta segona es traslladaran fora de l’edifici els grups politics per tal de poder ubicar 5 treballadors en
els tres despatxos que quedaran lliures.

Memòria descriptiva
ANTECEDENTS:

La compartimentació actual dels espais afectats és amb mampares.
Objecte del projecte:

Totes aquestes sales afectades estan condicionades, tot i que puntualment i com a conseqüència de
l’ampliació de personal en algunes d’aquestes caldrà l’ampliació de la xarxa elèctrica i de dades.

Adequació d’un espais a l’edifici del Ajuntament pel trasllat temporal de treballadors municipals
afectats per les futures obres de reforma del mateix edifici.

Totes les adaptacions es faran respectant la distribució actual.

Adreça

Ajuntament: Plaça de la Vila, nº1

CARACTERÍSTIQUES DE LES ACTUACIONS:

Zona / Barri
Població
Comarca

Centre
Sant Feliu de Llobregat
Baix Llobregat

Codi Postal
Província

08980
Barcelona

Promotor:
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Amb domicili a:
Adreça
Plaça de la Vila, nº1
Municipi
Sant Feliu de Llobregat

C.I.F. P0821000G

Joan Carles Sallas
Plaça de la Vila, nº1

En planta baixa s’hi traslladaran tres treballadors: dos de la USL i un de l’oficina econòmica.
En l’actual despatx de la gerent de planta primera es traslladaran dos treballadors de planta segona.
En planta segona s’hi ubicaran 5 llocs de treball en els tres despatxos que quedaran lliures pel trasllat dels
grups polítics al Palau Falguera: un regidor, la gerent i els serveis de tecnologia i gestió del coneixement.
Tenint en compte que aquesta ala serà objecte d’una reforma integral en una segona fase, les actuacions
plantejades són les mínimes pel funcionament dels equips de treball.

Codi Postal

08980
Puntualment, caldrà en alguns d’aquests espais l’ampliació de la xarxa elèctrica i de dades. Tot i així, per la
poca entitat de l’ampliació a fer i seguint les indicacions dels tècnics municipals, l’ampliació de punts de
dades es farà a través de petits switch connectats a punts existents per la dificultat de passar cablejat nou
fins el rack existent.

Redactor:
Arquitecte
Adreça

L’Ajuntament central absorbirà el trasllat de 10 treballadors que es repartiran en diferents despatxos i sales
de l’ala Est.

08980

St. Feliu de Llobregat

INTRODUCCIÓ:

No s’actua en cap altra installació ni s’afecta a la distribució actual.
La distribució del mobiliari de cada nou punt de treball respecta el mobiliari existent d’aquests llocs en la
mesura d’allò possible segons els condicionants de cada espai.

Aquest projecte és redactat per la definició de les actuacions per l’adaptació d’uns espais a l’edifici de
l’Ajuntament, destinats a rebre temporalment els treballadors d’aquest mateix edifici, afectats per la futura
reforma integral,que es farà en dues fases. En la primera fase es reformarà l’ala Oest i els treballadors ubicats
en les seves tres plantes es traslladaran puntualment fins que aquestes obres finalitzin.

NOTES:

Les obres d’adaptació són de poca entitat i no comporten afectacions estructurals ni tampoc en l’ús
actual. Afectaran a cadascuna de les plantes de l’Ajuntament on es reubicaran 10 treballadors repartits en
diferents espais existents, segons es descriu a la documentació gràfica.

Tot i quedar representat el mobiliari en el projecte, el trasllat d’aquest no és objecte del projecte, però s’ha
definit per poder plantejar les installacions que donen servei a cada punt de treball de la manera més
eficient en cada cas i edifici.

En els plànols venen definides les noves ubicacions de cada treballador, així com les diferents adequacions
de distribució i/o installacions destinades als diferents espais i despatxos.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

Destí final dels residus.
Degut a la tipologia no es preveu el reciclatge ni la reutilització de materials i per tant es traslladaran
a un abocador autoritzat.

Dades urbanístiques:
No s’han considerat per tractar-se de l’adequació interior d’espais ja existents i en ús.

Compliment del Codi Tècnic
Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu que l’edifici disposi de les prestacions
adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de
l’Edificació.
En compliment de l’apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l’Edificació, es fa constar que en el projecte
s’han observat les normes sobre la construcció vigents, i que aquestes estan relacionades a l’apartat de
Normativa Aplicables d’aquesta memòria.
Per la naturalesa de l’actuació, només és necessari donar compliment a alguns dels DB continguts en el CTE.

PRESTACIONS DE L’ACTUACIÓ:
S’estableixen les prestacions de l’actuació per requisits bàsics en relació a les exigències bàsiques del CTE.
S’indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que superin els llindars establerts al
CTE.
Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a traves del compliment del Codi Tècnic
d’Edificació, que conté les exigències bàsiques que han de complir els edificis.
Aquests compliment del CTE es pot fer a través dels Documents Bàsics corresponents, que incorporen la
quantificació de les exigències i els procediments necessaris.
Les exigències bàsiques també es poden satisfer a través de solucions alternatives, que han de justificar que
assoleixen les mateixes prestacions.
Al ser un projecte de reforma interior de poca entitat, no s’ha de donar compliment a tots els DB del CTE.
Així, s’aniran indicant els documents que es tenen en consideració en el disseny de l’actuació.

Requisit bàsic de Funcionalitat

Donada la naturalesa temporal de la intervenció i per ser actuacions interiors de poca entitat, segons
l’article 1.1 del Decret 21/2006 d’ecoeficiència en els edificis, no es donarà compliment al seu contingut.

Utilització
Tots els espais que són objecte d’aquest projecte es destinaran a l’ús administratiu, i per tant no es modifica
l’ús actual.
Criteris funcionals del projecte
L’edifici ja tenen un ús administratiu i per tant ja compleix amb els criteris funcionals necessaris per aquest ús.

Requisit bàsic de Seguretat (CTE)
SE Seguretat estructural
No s’actua sobre l’estructura existent.
SI Seguretat en cas d’incendi

Accessibilitat

No és d’aplicació doncs no hi ha cap canvi d’ús ni modificació de la distribució:

Les actuacions no varien les condicions d’accessibilitat existents, doncs es tracta d’actuacions puntuals
d’adaptació dels espais sense modificació de distribució en tots els casos.

SI 1 Propagació interior

Accés als serveis de telecomunicacions
No es preveu actuar sobre cap d’aquests serveis en les actuacions plantejades.
Subministrament elèctric i característiques de la xarxa de distribució
L’adaptació de les diferents installacions interiors s'adaptaran al que estableix el "Reglament electrotècnic
de baixa tensió" (REBT), aprovat per Reial decret 842/2002 i les seves instruccions tècniques
complementàries, garantint la seguretat de les persones i dels béns així com el normal funcionament d'altres
installacions i serveis.

L’actuació no modifica ni afecta els sectors d’incendi actuals.
SI 2 Propagació exterior
L’actuació no modifica ni afecta els tancaments existents i per tant mantenen la resistència i estabilitat a
foc actual.
SI 3 Evacuació
No es d’aplicació, doncs no es modifiquen l’ús ni les vies d’evacuació.
SI 4 Installacions de protecció contra incendi
No es d’aplicació, doncs ja es disposa d’installacions de protecció contra incendi.

Compliment dels Decrets 89/2010, 105/2008, i 21/2006. Estudi de gestió de Residus
(veure fitxa detallada)
Característiques de l’edificació.
L'actuació consisteix en l’adaptació d’espais a l’edifici de l’Ajuntament, sense afectacions
estructurals, pel trasllat provisional del personal del mateix edifici.

SI 5 Intervenció de bombers
No es d’aplicació, doncs les diferents actuacions en fan a un edifici existent en ús.
SI 6 Resistència al foc de l’estructura
No es d’aplicació, doncs l’actuació no afecta l’estructura existent ni les seves proteccions.
SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat

Avaluació dels residus de la construcció.
L’avaluació del volum aparent i el pes del residus, es justifica en la fitxa continguda en l’Annex de
memòria.
Característiques dels residus.
Els propis d’una reforma interior sense modificació de tancaments existents ni afectacions estructurals
(restes de cartró-guix, metalls, fustes, cablejat, cartrons, plàstics, embalatges,...)

SUA 1 Seguretat enfront el risc de caigudes
No és d’aplicació doncs no es modifica l’arquitectura dels diferents espais ni es substitueix cap dels seus
paviments.
SUA 2 Seguretat enfront el risc d’impacte o quedar enganxat

No és d’aplicació doncs es tracta d’una intervenció d’installacions elèctriques i dades, que no modifica
cap del elements que poden comportar risc d’impacte o atrapament.

HE 2: Rendiment de les instal.lacions tèrmiques

SUA 3 Seguretat enfront de quedar tancat

No es donarà compliment al RITE, doncs no es preveu la modificació de les installacions de calefacció i/o
climatització existent.

No és d’aplicació doncs es mantenen les distribucions actuals.

HE 3: Eficiència Energètica de les Installacions d’Enllumenat

SUA 4 Seguretat enfront d’illuminació inadequada

La actuació no preveu la modificació de la illuminació existent.

No és d’aplicació doncs no es modifiquen la illuminació existent.

HE 4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

SUA 5 Seguretat per alta ocupació

No es d’aplicació.

No és d’aplicació.

HE 5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

SUA 6 Seguretat enfront del risc d’ofegament

No es d’aplicació.

No és d’aplicació.
SUA7 Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment
No és d’aplicació.
SUA 8 Seguretat enfront del risc de llamps

Decret d’ecoeficiència.
Com en el cas anterior, l’àmbit d’aplicació del Decret 21/2006 d’ecoeficiència en els edificis, és en edificis
de nova planta, de reconversió d’antiga edificació o objecte de gran rehabilitació. No es dóna cap de les
condicions anteriors, per tant no cal donar compliment als seus requisits.

No és d’aplicació.

Memòria constructiva
Requisit bàsic d’Habitabilitat (CTE)
HS Salubritat (Higiene, salut i medi ambient).
HS 1 Protecció front la humitat
Es tracta de l’adaptació d’un espai interior (installacions) i per tant no s’actua sobre els elements que eviten
el risc previsible de presència inadequada d'aigua o humitat a l'interior de l’edifici. Així, no cal justificar el seu
compliment.
HS 2 Recollida i evacuació de residus

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ, ENVOLVENT I ACABATS
Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels Documents Bàsics del CTE
que li són d’aplicació.

Compartimentació interiors verticals:
Les actuacions no plantegen compartimentacions noves.

No és d’aplicació.

Acabats:

HS 3 Qualitat de l’aire interior

Les actuacions no modifiquen acabats ja que només afecten a installacions elèctriques i de dades.

No es d’aplicació per la tipologia de l’edifici.
Tot i així, el DB HS3 considera que per el tipus de local que ens afecta cal considerar que es compleixin les
exigències bàsiques si s’observen les condicions establertes al RITE.

Paviment: Es manté el paviment existent.
Paraments: Envà de plaques de guix laminat.

HS 4 Subministrament d'aigua
L’actuació no té previst la modificació de les installacions d’aigua existents i, per tant, no és d’aplicació el
DB HS4.

Sostres: No es fan modificacions en sostres.

HS 5 Evacuació d'aigües

Pintura: Esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (pintat de pilar d'un sol
perfil d'acer).

No s’actua sobre l’evacuació d’aigües fecals ni pluvials i, per tant, no es donarà compliment a l’establert al
present DB.

SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL.LACIONS I SERVEI

HR Protecció enfront del soroll.
No és d’aplicació.
HE Estalvi d’energia.

Criteris generals de les installacions
Les noves installacions previstes es redueixen a les ampliacions de la xarxa elèctrica i de dades existents, en
funció dels nous punts de treball.

HE 0: Limitació del consum energètic
No és d’aplicació per tractar-se d’adequacions interiors d’un espai existent.
HE 1: Limitació de la demanda energètica
No és d’aplicació per tractar-se d’una adequació temporal de durada inferior a 2 anys, tal com
s’especifica en l’apartat 1 punt 2b del DB HE1.

El disseny i dimensionat d’aquestes installacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de
normativa d’aplicació.
La distribució interior horitzontal d’aquestes xarxes es farà per l’espai entre fals sostres.

Subministrament elèctric i installació d’illuminació
Sant Feliu de Llobregat, abril de 2019

1. Subministrament elèctric

L’Arquitecte,

1. Disseny i posada en obra
L’edifici disposa de subministrament elèctric directe de la xarxa pública amb potència suficient per admetre
aquestes petites ampliacions.
L’ampliació de la installació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la
potència i estabilitat necessària pel correcte funcionament i per garantir la seguretat de les persones i dels
béns, i assegurarà el normal funcionament d’altres installacions i serveis.
2. Materials i equips
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i altres
especificacions que li siguin d’aplicació.
3. Dimensionat
La previsió de càrregues s’estableix segons el que s’indica en la ITC-BT-10.
En qualsevol cas, les càrregues definitives s’ajustaran segons els consums reals dels diferents aparells
utilitzats.
2. Installació d’illuminació
La installació d’illuminació no es modifica.
3. Enllumenat d’emergència
La installació d’enllumenat d’emergència no es modifica.

Installacions de ventilació
No és exigible per no modificar les condicions existents de l’edifici.
Installacions de protecció contra incendi
Requisits de les installacions
L’ edifici disposa d’installacions de protecció contra incendis i per l’abast de l’adequació, no es
modifiquen.
La superfície total construïda de reforma és:
TOTAL SUPERFÍCIE D’ACTUACIÓ

77,00 M2

Termini d’execució i garantia
S’estima un termini d’execució de 2 setmanes i una garantia de 12 mesos.
Pressupost
El cost d’execució material de les obres que es realitzaran en la present reforma, es valoren en:
DOS MIL NOU-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (2.908,28 €).

Signat: Joan Carles Sallas

Juan Carlos
Sallas
Puigdellivol DNI 33893939N
(AUT)

Firmado digitalmente por Juan Carlos
Sallas Puigdellivol - DNI 33893939N
(AUT)
Nombre de reconocimiento (DN): CN =
Juan Carlos Sallas Puigdellivol - DNI
33893939N (AUT), SN = Sallas
Puigdellivol - DNI 33893939N, G = Juan
Carlos, C = ES, O = Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat, OU = Treballador
públic de nivell alt d'autenticació
Fecha: 2019.04.30 09:19:33 +02'00'

ANNEXES: COMPLIMENT DE NORMATIVA

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
PROJECTE PER L’ADEQUACIÓ D’ESPAIS PEL TRASLLAT TEMPORAL DE TREBALLADORS
MUNICIPALS AFECTATS PER L’OBRA DE REFORMA DE L’AJUNTAMENT CENTRAL.

Normativa tècnica general d’Edificació
Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

CTE Normativa tècnica

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)

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.

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)

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.

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción

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.

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

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.

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

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
Nota:
Segons reglamentacions específiques

Color negre: legislació d’àmbit estatal
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic
Color blau: legislació d’àmbit municipal

Oficina Consultora Tècnica. COAC

Oficina Consultora Tècnica

Març 2017

Març 2017

2/12

Accessibilitat

Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS

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 DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA

HS 3 Qualitat de l’aire interior

CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat

HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Llei d’accessibilitat

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Protecció enfront del soroll

Seguretat estructural

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul

Ley del ruido

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)

Seguretat en cas d’incendi

Llei de protecció contra la contaminació acústica
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Ordenances municipals
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.

Estalvi d’energia

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitació del consum energètic

Seguretat d’utilització i accessibilitat

HE-1 Limitació de la demanda energètica

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

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)

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

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
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
Sistemes estructurals

Instal·lacions d’ascensors
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
Reglamento de aparatos elevadores

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments

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)
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta

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.

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)

Instrucció d'Acer Estructural EAE

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas

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)

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)

Sistemes constructius

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006

CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F

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

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

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)
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Instal·lacions tèrmiques
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus

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)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

Ordenances municipals

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions

Instal·lacions d’aigua

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Instal·lacions de ventilació

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
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 (DOGC:16/7/2009)

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)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

CTE DB SI 3.7 Control de humos

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)

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)

Ordenances municipals

Instal·lacions de combustibles
Instal·lacions d’evacuació
Gas natural i GLP

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

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

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
Ordenances municipals

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
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Gas-oil

Instal·lacions d’il·luminació

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

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)

Instal·lacions d’electricitat

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 Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

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.

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)

Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Instal·lacions de telecomunicacions

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques

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 de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación

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

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación

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

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)

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

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)

Instal·lacions de protecció contra incendis

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)

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)

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices

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

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines

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.
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Certificació energètica dels edificis

Llibre de l’edifici

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

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

Control de qualitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge

Marc general

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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)

Sant Feliu de Llobregat, abril de 2019

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges

L’Arquitecte,

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

Signat: Joan Carles Sallas

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

Juan Carlos
Sallas
Puigdellivol DNI
33893939N
(AUT)

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)

Firmado digitalmente por Juan
Carlos Sallas Puigdellivol - DNI
33893939N (AUT)
Nombre de reconocimiento
(DN): CN = Juan Carlos Sallas
Puigdellivol - DNI 33893939N
(AUT), SN = Sallas Puigdellivol DNI 33893939N, G = Juan
Carlos, C = ES, O = Ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat, OU
= Treballador públic de nivell alt
d'autenticació
Fecha: 2019.04.30 09:20:28
+02'00'

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)
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)
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ANNEXES: ESTUDI DE RESIDUS
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DATA

2

LLEGENDA RED DATOS/IPTV/TF/WIFI

LLEGENDA TELECOMUNICACIONS

AJUNTAMENT P00

USL
OFICINA ECONÒMICA

Traçat canalització telecomunicacions
Caixa de derivació
TD

Presa de dades

W

Punt d'accés Wifi

OAC 03

TV

Presa Televisió RJ45

TF

Presa Telèfon RJ45

TD

Presa Dades RJ45

Wi

Antena Wifi

PT1

Lloc de treball

2

2

2 RJ45 (Existent)

PT1

Lloc de treball

2

2

2 RJ45

PT2

Lloc de treball

4

4

4 RJ45

TPV

Terminal punt de venda

CPD

TANCAMENTS INTERIORS

Centre processament de dades
Canalizació Distribució Telecomunicacions

T03 (ENVÀ)

Canalizació Fibra Òptica i Coaxial

LLEGENDA CCTV/CONTROL ACCESOS

Knauf W111(secció horitzontal)
Placa Knauf 15 mm.

OAC 02

Tornillo TN 3,5x25

OAC 01

Knauf Uniflott

CAM1

Càmara 360º

CAM2

Càmara Varman+IR

CAM3

Càmara Fixe+IR

CA

Control accesos huella digital o tarjeta

Pi

Pantalla informativa RJ45

Video porter

Canal Knauf
Tornillo TN 3,5x25
Montante Knauf 48

ALTRES
Vínil blanc en finestra (de 1.5m a part sup.)

T-00

Lloc de treball: Nova ubicació

T-00

Lloc de treball: Ubicació actual

Impressora USL

T-03

arm -USL

Traçat canalització elèctrica
Caixa de derivació i empaltament
Safata portacables d'enreixat metàl.lic
Quadre elèctric

arm -USL

Columna autoportant per fals sostre de dues cares

PT1

PT1

Columna autoportant per fals sostre d'una cara
Interruptor
Commutador

USL

T-11

WC 02

Detector sostre Legrand Mosaic ref. 0 488 03

Taula 120x45
(despatx 14)

PT1

ESCALA 01

OF. ECON.

PT1

Creuament

USLT-10

Presa auxiliar
Presa auxiliar estanca de superfície
Sortida fils
Punt de llum en sostre
Llum de paret

SALA 04

Pantalla fluorescent T5 1x28/54W
Pantalla fluorescent T5 1x35/49/80W

Repàs de les diferents preses de corrent i de dades.
S'inclou la substitució de preses, si s'escau.

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE LLOBREGAT
telf. 93 685 80 00

Pantalla fluorescent 3x14W

Juan Carlos
Sallas
Puigdellivol DNI
33893939N
(AUT)
PLANTA BAIXA

ESCALA A3

ESCALA A1

Firmado digitalmente por Juan
Carlos Sallas Puigdellivol - DNI
33893939N (AUT)
Nombre de reconocimiento
(DN): CN = Juan Carlos Sallas
Puigdellivol - DNI 33893939N
(AUT), SN = Sallas Puigdellivol
- DNI 33893939N, G = Juan
Carlos, C = ES, O = Ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat, OU
= Treballador públic de nivell alt
d'autenticació
Fecha: 2019.04.30 09:22:38
+02'00'

NOM FITXER

TEMPORAL DE TREBALLADORS MUNICIPALS AFECTATS
PER L'OBRA DE REFORMA DE L'AJUNTAMENT CENTRAL.
CONSULTOR

DATA

3

AJUNTAMENT P01

DESPATX 12

SALA 11

T-22

ALCALDIA I GERÈNCIA

DESPATX 11

T-24

WC 11

DESPATX 18

DESPATX 17

T-21

T-25
T-23

ESCALA 03

PAS 11

SALA 12

T-26

T-29

SALA 13

T-30

SALA 14

S. PLENS

T-31

T-27

PT1

T-32

T-47
T-33
PT1 T-46

ESCALA 01

WC 12

ESCALA 02
buc-160
T-47

PT1

T-28

DESPATX 13

DESPATX 14

DESPATX 15

Deixar porta sense ús

LLEGENDA RED DATOS/IPTV/TF/WIFI
Traçat canalització elèctrica

Punt de llum en sostre

TV

Presa Televisió RJ45

Caixa de derivació i empaltament

Llum de paret

TF

Presa Telèfon RJ45

Safata portacables d'enreixat metàl.lic

Pantalla fluorescent T5 1x28/54W

TD

Presa Dades RJ45

Quadre elèctric

Pantalla fluorescent T5 1x35/49/80W

Wi

Antena Wifi

LLEGENDA TELECOMUNICACIONS

Traçat canalització telecomunicacions
Caixa de derivació

Columna autoportant per fals sostre de dues cares

Pantalla fluorescent 3x14W

PT1

Lloc de treball

2

2

2 RJ45 (Existent)

Columna autoportant per fals sostre d'una cara

PT1

Lloc de treball

2

2

2 RJ45

Interruptor

PT2

Lloc de treball

4

4

4 RJ45

Commutador

TPV

Terminal punt de venda

Creuament

CPD

Detector sostre Legrand Mosaic ref. 0 488 03

TD

Presa de dades

W

Punt d'accés Wifi

LLEGENDA CCTV/CONTROL ACCESOS
CAM1

Càmara 360º

CAM2

Càmara Varman+IR

CAM3

Càmara Fixe+IR

Centre processament de dades
Canalizació Distribució Telecomunicacions

Presa auxiliar

Canalizació Fibra Òptica i Coaxial

CA

Control accesos huella digital o tarjeta

Pi

Pantalla informativa RJ45

Presa auxiliar estanca de superfície

Vínil blanc en finestra (de 1.5m a part sup.)

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE LLOBREGAT
telf. 93 685 80 00

Video porter

ALTRES

Sortida fils

T-00

Lloc de treball: Nova ubicació

T-00

Lloc de treball: Ubicació actual

PLANTA BAIXA

Juan Carlos
Sallas
Puigdellivol DNI
33893939N
(AUT)
ESCALA A3

ESCALA A1

Firmado digitalmente por Juan
Carlos Sallas Puigdellivol - DNI
33893939N (AUT)
Nombre de reconocimiento (DN):
CN = Juan Carlos Sallas
Puigdellivol - DNI 33893939N
(AUT), SN = Sallas Puigdellivol DNI 33893939N, G = Juan
Carlos, C = ES, O = Ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat, OU =
Treballador públic de nivell alt
d'autenticació
Fecha: 2019.04.30 09:22:59
+02'00'

NOM FITXER

TEMPORAL DE TREBALLADORS MUNICIPALS AFECTATS
PER L'OBRA DE REFORMA DE L'AJUNTAMENT CENTRAL.
CONSULTOR

DATA

4

LLEGENDA RED DATOS/IPTV/TF/WIFI

LLEGENDA TELECOMUNICACIONS
TV

Presa Televisió RJ45

TF

Presa Telèfon RJ45

TD

Presa Dades RJ45

Traçat canalització telecomunicacions

AJUNTAMENT P01

Caixa de derivació

ALCALDIA I GERÈNCIA

TD

Presa de dades

W

Punt d'accés Wifi

Wi

Antena Wifi

PT1

Lloc de treball

2

2

2 RJ45 (Existent)

PT1

Lloc de treball

2

2

2 RJ45

PT2

Lloc de treball

4

4

4 RJ45

TPV

CPD

Terminal punt de venda
Centre processament de dades
Canalizació Distribució Telecomunicacions
Canalizació Fibra Òptica i Coaxial

LLEGENDA CCTV/CONTROL ACCESOS

DESPATX 18

DESPATX 17
CAM1

Càmara 360º

CAM2

Càmara Varman+IR

CAM3

Càmara Fixe+IR

CA

Control accesos huella digital o tarjeta
Video porter

Pi

Pantalla informativa RJ45

ALTRES
Vínil blanc en finestra (de 1.5m a part sup.)

SALA 14

S. PLENS

T-00

Lloc de treball: Nova ubicació

T-00

Lloc de treball: Ubicació actual

Traçat canalització elèctrica
Caixa de derivació i empaltament
Safata portacables d'enreixat metàl.lic
Quadre elèctric
Columna autoportant per fals sostre de dues cares
Columna autoportant per fals sostre d'una cara

PT1

Interruptor

T-47

Commutador

T-33

Creuament

PT1 T-46

Detector sostre Legrand Mosaic ref. 0 488 03

ESCALA 01

WC 12

Presa auxiliar
Presa auxiliar estanca de superfície
Sortida fils

buc-160
T-47

Punt de llum en sostre

PT1
Llum de paret
Pantalla fluorescent T5 1x28/54W

Deixar porta sense ús

Pantalla fluorescent T5 1x35/49/80W
Pantalla fluorescent 3x14W
Firmado digitalmente por Juan

Carlos Sallas Puigdellivol - DNI
Juan Carlos
33893939N (AUT)
Nombre de reconocimiento (DN): CN
Sallas
= Juan Carlos Sallas Puigdellivol DNI 33893939N (AUT), SN = Sallas
Puigdellivol - DNI 33893939N, G =
Puigdellivol Juan Carlos, C = ES, O =
de Sant Feliu de
DNI 33893939N Ajuntament
Llobregat, OU = Treballador públic
de nivell alt d'autenticació
(AUT)
Fecha: 2019.04.30 09:23:25 +02'00'

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE LLOBREGAT
telf. 93 685 80 00

PLANTA PRIMERA

ESCALA A3

ESCALA A1

NOM FITXER

TEMPORAL DE TREBALLADORS MUNICIPALS AFECTATS
PER L'OBRA DE REFORMA DE L'AJUNTAMENT CENTRAL.
CONSULTOR

DATA

5

AJUNTAMENT P02
T-47

DIRECCIÓ TEC. I GESTIÓ CONEIX - GERENT - REGIDOR
TECNOLOGIA I GESTIÓ CONEIX

T-46

T-45

SALA 26

SALA 21

DESPATX 21

DESPATX 27
SALA 25

ESCALA 03

2 prestatges

T-48

PAS 21

PT1

buc
cadira
despatx 13

T-41

DESPATX 26
cadira
despatx 13

WC 21
T-49

T-44

T-55

T-50

SALA 22

SALA 23

SALA 27

SALA 28

DESPATX 25

PAS 01

T-56
T-51

TV

T-43

TD

T-42
T-33
T-52

ESCALA 01
T-41
T-53

PT1

ESCALA 02
Pissarra

DESPATX 22

T-54

WC 22
DESPATX 23

Buc-80

T-43

PT1

TRASLLAT DE MOBILIARI EXISTENT
LLEGENDA RED DATOS/IPTV/TF/WIFI
Traçat canalització elèctrica

Punt de llum en sostre

TV

Presa Televisió RJ45

Caixa de derivació i empaltament

Llum de paret

TF

Presa Telèfon RJ45

Safata portacables d'enreixat metàl.lic

Pantalla fluorescent T5 1x28/54W

TD

Presa Dades RJ45

T-42

PT1

T-44

Buc-80

PT1

LLEGENDA TELECOMUNICACIONS

Traçat canalització telecomunicacions
Caixa de derivació

Quadre elèctric

Pantalla fluorescent T5 1x35/49/80W

Columna autoportant per fals sostre de dues cares

Wi

Lloc de treball

2

2

2 RJ45 (Existent)

Columna autoportant per fals sostre d'una cara

PT1

Lloc de treball

2

2

2 RJ45

Interruptor

PT2

Lloc de treball

4

4

4 RJ45

Commutador

TPV

Terminal punt de venda

Creuament

CPD

Detector sostre Legrand Mosaic ref. 0 488 03

Presa de dades

W

Punt d'accés Wifi

Antena Wifi

PT1

Pantalla fluorescent 3x14W

TD

LLEGENDA CCTV/CONTROL ACCESOS
CAM1

Càmara 360º

CAM2

Càmara Varman+IR

CAM3

Càmara Fixe+IR

Centre processament de dades
Canalizació Distribució Telecomunicacions

Presa auxiliar

Canalizació Fibra Òptica i Coaxial

Presa auxiliar estanca de superfície

CA

ALTRES

Control accesos huella digital o tarjeta
Video porter

Juan Carlos
Sallas
Puigdellivol DNI
33893939N
(AUT)

Sortida fils
Vínil blanc en finestra (de 1.5m a part sup.)

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE LLOBREGAT
telf. 93 685 80 00

T-00

Lloc de treball: Nova ubicació

T-00

Lloc de treball: Ubicació actual

Pi

Pantalla informativa RJ45

PLANTA SEGONA

ESCALA A3

ESCALA A1

Firmado digitalmente por Juan
Carlos Sallas Puigdellivol - DNI
33893939N (AUT)
Nombre de reconocimiento (DN):
CN = Juan Carlos Sallas
Puigdellivol - DNI 33893939N
(AUT), SN = Sallas Puigdellivol DNI 33893939N, G = Juan Carlos,
C = ES, O = Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat, OU =
Treballador públic de nivell alt
d'autenticació
Fecha: 2019.04.30 09:23:57
+02'00'

NOM FITXER

TEMPORAL DE TREBALLADORS MUNICIPALS AFECTATS
PER L'OBRA DE REFORMA DE L'AJUNTAMENT CENTRAL.
CONSULTOR

DATA

6

LLEGENDA RED DATOS/IPTV/TF/WIFI

LLEGENDA TELECOMUNICACIONS

AJUNTAMENT P02

TV

Presa Televisió RJ45

TF

Presa Telèfon RJ45

TD

Presa Dades RJ45

Wi

Antena Wifi

PT1

Lloc de treball

2

2

2 RJ45 (Existent)

PT1

Lloc de treball

2

2

2 RJ45

PT2

Lloc de treball

4

4

4 RJ45

TPV

Terminal punt de venda

Traçat canalització telecomunicacions
Caixa de derivació

DIRECCIÓ TEC. I GESTIÓ CONEIX - GERENT - REGIDOR
TECNOLOGIA I GESTIÓ CONEIX

TD

Presa de dades

W

Punt d'accés Wifi

CPD

Centre processament de dades
Canalizació Distribució Telecomunicacions
Canalizació Fibra Òptica i Coaxial

SALA 26

DESPATX 27

LLEGENDA CCTV/CONTROL ACCESOS

2 prestatges

SALA 25
PT1

buc

CAM1

Càmara 360º

CAM2

Càmara Varman+IR

CAM3

Càmara Fixe+IR

CA

Control accesos huella digital o tarjeta

Pi

Pantalla informativa RJ45

cadira
despatx 13

Video porter

T-41

DESPATX 26
cadira
despatx 13

ALTRES
Vínil blanc en finestra (de 1.5m a part sup.)

SALA 27

SALA 28

Lloc de treball: Nova ubicació
Lloc de treball: Ubicació actual

Traçat canalització elèctrica

DESPATX 25

PAS 01

T-00
T-00

Caixa de derivació i empaltament
Safata portacables d'enreixat metàl.lic
Quadre elèctric

TV

TD

Columna autoportant per fals sostre de dues cares
Columna autoportant per fals sostre d'una cara

T-33

Interruptor
Commutador
Creuament

ESCALA 01

Detector sostre Legrand Mosaic ref. 0 488 03
Presa auxiliar

PT1

Presa auxiliar estanca de superfície

Pissarra

Sortida fils
Punt de llum en sostre

WC 22
DESPATX 23

Llum de paret

Buc-80

Pantalla fluorescent T5 1x28/54W

T-43

T-42

Pantalla fluorescent T5 1x35/49/80W

T-44

Pantalla fluorescent 3x14W
Firmado digitalmente por Juan Carlos

PT1

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE LLOBREGAT
telf. 93 685 80 00

PT1

PT1

Sallas Puigdellivol - DNI 33893939N
Juan Carlos
(AUT)
Nombre de reconocimiento (DN): CN
Sallas
= Juan Carlos Sallas Puigdellivol DNI 33893939N (AUT), SN = Sallas
Puigdellivol - DNI 33893939N, G =
Puigdellivol Juan Carlos, C = ES, O = Ajuntament
Sant Feliu de Llobregat, OU =
DNI 33893939N deTreballador
públic de nivell alt
d'autenticació
Fecha: 2019.04.30 09:24:21 +02'00'
(AUT)

Buc-80

PLANTA SEGONA

ESCALA A3

ESCALA A1

NOM FITXER

TEMPORAL DE TREBALLADORS MUNICIPALS AFECTATS
PER L'OBRA DE REFORMA DE L'AJUNTAMENT CENTRAL.
CONSULTOR

DATA

7

CONTROL DE QUALITAT

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ.

PROJECTE PER L’ADEQUACIÓ D’UNS ESPAIS PEL TRASLLAT TEMPORAL DE TREBALLADORS
MUNICIPALS AFECTATS PER L’OBRA DE REFORMA DE L’AJUNTAMENT CENTRAL.

DOCUMENTACIÓ DE CONTROL DE MATERIALS.

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del
projecte de control de materials, a fi 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) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94).
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els
controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests control
seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells
que l’arquitecte consideri precisos per a la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials
de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i
proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals seran
acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les prescripcions
contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de donar
coneixement al promotor.
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal controlar, les
classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs,
anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor.
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en
funció del contingut del projecte.
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris,
persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant obligat aquell a satisfer-les
puntualment en el moment en què es produeixi el seu acreditament.
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el
termini màxim de 15 dies des del moment que es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es
compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal
d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones contractades a l’efecte.
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc
exclusiu del promotor/propietari, 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, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas
d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)
- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les
obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i
manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig
del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris
d’ús, conservació i manteniment.
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ)
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació,
condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions
d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris
d’acceptació i rebuig.
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA)
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions
finals de l’edifici.

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de
controls, que són els següents:
A) Pels materials.
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.
Es faran a partir de:
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents
documents:
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
- Certificat de garantia del fabricant
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació
vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF.

Firmado digitalmente por Juan Carlos

Sallas Puigdellivol - DNI 33893939N
Juan Carlos
(AUT)
Nombre de reconocimiento (DN): CN =
Sallas
Juan Carlos Sallas Puigdellivol - DNI
33893939N (AUT), SN = Sallas
- DNI 33893939N, G = Juan
Puigdellivol - DNI Puigdellivol
Carlos, C = ES, O = Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat, OU = Treballador
33893939N
públic de nivell alt d'autenticació
Fecha: 2019.04.30 09:24:50 +02'00'
(AUT)

JOAN CARLES SALLAS | ARQUITECTE

CONTROL DE QUALITAT

JOAN CARLES SALLAS | ARQUITECTE

CONTROL DE QUALITAT

B) Unitats d’obra.
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i
conformitat amb el projecte.
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.

Sant Feliu de Llobregat, abril de 2019
L’Arquitecte,
Firmado digitalmente por Juan Carlos
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Sobre els components
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres
Directives europees que li siguin d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb
les corresponents directives Europees.
Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:
Control de la documentació dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació
comprendrà, almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb
l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i
sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats
per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.
Sobre l’execució.
Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció,
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.
Control d’execució.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig,
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5
Sobre el control de l’obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable
Sobre la normativa vigent
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación",
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMA PARTICIONS
1 ENVANS
Paret sense missió portant.
1.1 Envans de vidre
Envà de peces de vidre translúcid, senzilles o dobles, preses amb nervis de morter armat o bé mitjançant juntes i bastidor de PVC, etc...
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
UNE.
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985.
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

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

1.2 Envans prefabricats
1.2.1 Plaques de cartró-guix
Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, amb entramat interior metàl·lic o de fusta, que constitueixen
particions interiors.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88.
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165;
11/07/90.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
Components
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes.
Característiques tècniques mínimes
Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima cel·lular de llana de roca o fibra de vidre, dues plaques de cartró-guix
encolades a l'ànima cel·lular, de guix de prefabricats (YP), folrades amb cartró. El guix podrà ser hidrofugat (si la partició pertany a un
nucli humit) o amb additius que li confereixen duresa, resistència al foc, etc... En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats,
deformacions o asprors i admetran ser tallades amb facilitat.
Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons de fusta o perfils d'acer galvanitzat (perfils
en O, muntants en C, mestres, angulars, etc...). A més contaran amb una sèrie d'accessoris com encreuament entre perfils, etc... La
fixació perfil - perfil o placa – perfil es realitzarà mitjançant cargols d'acer o suports elàstics per a millorar l'aïllament acústic.
Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al reomplert de juntes entre panells.
Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons (cantoneres).
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de cartró-guix,
guixos i escaioles, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta.
Execució
Condicions prèvies
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques a cantonades, trobades, i al llarg de
la partició cada 2-3 m. Tots els elements singulars que puguin afectar a l'execució com, juntes de dilatació, buits, etc... haurien d'estar
replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es col·locarà un llata-guia de longitud i ample igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant
claus o cargols. Així mateix es col·locaran llistons en el sostre i laterals de l'envà, quedant anivellats i aplomats. En cas d'entramat amb
perfilaria metàl·lica, s'interposarà una banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les unions entre panells es col·locarà cinta
perforada sobre el reomplert de les juntes, es rejuntarà amb nova pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la superfície. En les unions
d'envans amb altres elements, es col·locarà paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de l'entramat ha de ser estable i
indeformable. Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de
suportar. Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria.
Fases d’execució
Replanteig dels perfils.
Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre.
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc...). La longitud
dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir. La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de
pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal preveure el reforç de l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que
hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc...) Per a l'execució de les cantonades i trobades de
paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre la trobada per testa, comptant
però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. Queden expressament prohibides les trobades a biaix d’escaire
Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: ± 5 mm/3 m.
En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es col·locaran encarrilant-los en el llistó del forjat superior, interposant entre cada dos
panells un llistó quadrat. En els buits es col·locarà un pre-cèrcol de llistons quadrats de costat igual a l'ànima de l'envà. Els panells es
clavaran als llistons amb claus que travessin la placa sense trencar el cartró exterior. Una vegada muntat l'envà es taparan les juntes amb
un material de reomplert, cobrint-se després amb cinta protectora.
En cas d'entramat de fusteria metàl·lica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, arrencades d’envans i buits de portes o finestres.
En els buits, els muntants delimitaran els cèrcols i es col·locaran canals en les llindes de buits reforçant les unions amb muntants amb plec
de 20 cm de longitud.
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments.

Control i acceptació
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols
següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor.
Amidament i abonament
m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, sobre estructura galvanitzada autoportant, llest per a pintar. Fins i tot
replanteig, preparació, cort i col·locació de les plaques i estructura suport, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i
pas d'instal·lacions, acabat de juntes part proporcional de minvaments trencaments i accessoris de fixació i neteja.
2 MAMPARES
Element separador vertical i d’estructura lleugera, generalment fixat a l’obra. S’utilitza per a compartimentar espais.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SU, Seguretat d’Utilització; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
2.1 Fusta
Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables, fixes o mòbils constituïdes per una estructura de perfils de
fusta vista o oculta i un panell cec, envidrat o mixt, podent incloure portes o finestres.
Components
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar, entramat, panell, tancament, perfils d’acabat, peces d’encaix i fixació,
tapajunts i ribet.
Característiques tècniques mínimes
Entramat. Estarà format per una sèrie de perfils: perfil suport, intermedi, repartiment i guia. Els perfils de fusta massissa estaran
correctament escairats, tindran les seves cares vistes, raspallades i escatades de taller, amb acabat pintat o envernissat. Per als perfils
ocults no es precisen fustes de les empleades normalment en ebenisteria i decoració.
Panell. Constituït per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre l'armadura, podran ser opacs i estar formats per material
de base com ara: fibrociment, material plàstic, tauler aglomerat, etc..., o material de xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc..., també
material sintètic (PVC, revestiment melamínic, vinílic, etc…). L’acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc... Així
mateix podran ser de panells sandwich constituïts per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb ànima de llana de
roca o similar. També poden ser transparents o translúcids: vidres simples o dobles,(en aquest cas amb possibilitat de dur cortina de
llepis d'alumini o tela en la cambra interior), o bé vidres sintètics (metacrilat, etc...).
Tancament. En cas que el panell tingui portes.
Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'instal·lacions.
Peces d'acoblament i fixació. Tensor, esquadra de fixació, etc... seran d'acer protegit contra la corrosió. Els galces podran ser de fusta
molt dura com roure, faig, etc...
Tapajunts i ribets. Seran de fusta, presentant les seves cares i cantells vists, raspallats i escatats.
Control i acceptació
Es realitzaran les corresponents comprovacions d’identificació i assaigs dels següents capítols: Perfils de fusta, Taulers de fusta o suro,
Pintures o vernissos, Vidre i Escumes elastomèriques.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
Es replantejarà la mampara a col·locar. Es disposarà un perfil continu de cautxú o similar sobre l’enrajolat, sostre o parament per a
esmorteir les vibracions i absorbir les toleràncies.
Fases d’execució
Mampara desmuntable. Es col·locarà el perfil guia sobre els perfils continus de material elàstic en sòl, sostre i/o parament, fixant-los
mitjançant cargols sobre tacs de fusta o plàstic. Es col·locarà, els perfils de repartiment, els perfils suport, i els perfils intermedis, fixant-los
per pressió, havent de quedar anivellats. En cas d'entramat vist, es col·locarà el panell entre cares de perfils suport i intermedi, amb
interposició de falques o perfil continu de material elàstic, fixant-lo mitjançant ribets. En cas d'entramat ocult, el panell es col·locarà sobre
les dues cares de perfils suports i intermedis fixant-lo mitjançant cargols, i es col·locarà el tapajunt.
Mampara fixa. Es col·locarà el perfil guia sobre els perfils continus de material elàstic en sòl, sostre i/o parament, fixant-los mitjançant
cargols sobre tacs de fusta o plàstic. Es col·locaran els perfils de repartiment, els perfils suport i els perfils intermedis mitjançant esquadra
de fixació, havent de quedar anivellats. En cas d'entramat vist, es col·locarà el panell entre cares de perfils suport i intermedi, amb
interposició de falques o perfil continu de material elàstic, fixant-lo mitjançant ribets. En cas d'entramat ocult, el panell es col·locarà sobre
les dues cares de perfils suports i intermedis fixant-lo mitjançant cargols.
Acabats. El panell quedarà anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i resistents als impactes
horitzontals.
Control i acceptació
Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta.
Condicions de no acceptació automàtica són els següents: Replanteig. Col·locació de: perfil continu, perns, tensor, panell i perfil.

Amidament i abonament
m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'acer fusta i panell o envidrament, fins i tot trepants, fixació a
paraments, ajustat d'obra, presentació, anivellat i aplomat, canalitzacions, repàs i ajustament final.

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

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

Normes d’aplicació
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003.
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics Protecció enfront
al soroll.
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 1312/1986.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

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

Components
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes entre planxes per a cel
ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures.
Característiques tècniques mínimes
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, etc... Les plaques
d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix
mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta,
amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic.
Plaques de cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà
incombustible i estarà tractada contra la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, alumini, etc...
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim
10 micres), longitudinals i transversals.
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós extrems, perfils
metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant
pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat
fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada
d'acer galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada.
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada d'escaiola i fibres
vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de suspensió, i caragolam per a la subjecció de
les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a
pressió, etc..., podent quedar vist o ocult.
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola.
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles RY-85 .
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb
creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer
galvanitzada.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Plaques d'escaiola, Guixos,
Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.
Execució
Condicions prèvies
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o de cantell,
evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col·locació, evitant forçar-les
perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades sota forjat; les instal·lacions que hagin de
quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran
realitzat les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades, abans de
començar la col·locació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o
coure; Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els
nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels
mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta serà
de 10 cm.
Fases d’execució
Replanteig del nivell del cel ras.
Fixació dels tirants de filferro al sostre.
Col·locació de les plaques.
Segellat dels junts.
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i suspensió dels perfils de la trama. Col·locació
de les plaques.
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació dels perfils perimetrals,
entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques.
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. La
col·locació de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant les unions de les
planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de
fixacions metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim
0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria
secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació
amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes
fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes
de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre.
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la fixació i per l'extrem
inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es col·locaran
entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen
l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a
l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un
màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La

col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a
l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que les
plaques.
Control i acceptació
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per
cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals
sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol
tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà
la modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt
quedarà estable i indeformable.
Amidament i abonament
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, obertures ≤ 1 m2,
no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

SUBSISTEMA REVESTIMENTS

1 PINTATS
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer.
Components
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra.
Característiques tècniques mínimes
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris,
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc...
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al
tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la
pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos,
pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc,
resines sintètiques, etc...).
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura.
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament,
les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin
pols o deixin partícules en suspensió.
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic;
s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin
dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport.
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal
adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma
laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies.
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant
raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície.
Fases d’execució
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat.
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans
d'acabat.
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és
sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix,
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una
mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat.
Control i acceptació
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició
(exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de

brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació
selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc...
Amidament i abonament
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat
totalment acabat, i neteja final.
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL
1 CLIMATITZACIÓ
És la instal·lació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, el moviment i la
puresa de l’aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat.
Els sistemes possibles són els següents:
Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua.
Per la seva construcció: Partits o compactes.
Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes.
Per la seva disposició: Verticals o horitzontals.
Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra.
Mitjans: consoles, murals.
Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split).
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació.
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR Climatización. Aislamiento
térmico. Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos, UNE-EN 603351:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977.
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: Requisitos
básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales, UNE-EN 603352-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las bombas de calor eléctricas,
los acondicionadores de aire y los deshumidificadores.
Conductes:
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias.
Conductes metàl·lics:
UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica.
Soportes, UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción.
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:
UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire.
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977.
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad para plantas einstalaciones
frigoríficas. B.O.E.29; 03.02.78.
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. B.O.E.99;
25.04.81.
Reixes i difusors:
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
1.1 Generació
Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal·lació.
Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font energètica pot ser l’electricitat. A l’hivern el
sistema pot estar connectat a una caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que dóna suport a la bomba de calor o que n’anul·la el
seu funcionament a l’hivern.
Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica pot ser l’electricitat.
De coberta (roof-top): Es col·loca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire climatitzat al local.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament.
Control i acceptació
Bomba de calor: Dimensions i potència.
Refrigeradora: Dimensions i potència.
De coberta (roof-top): Dimensions i potència.

Execució
Bomba de calor, refrigeradora i de coberta.
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de
fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. Tots els materials que intervenen a la
instal·lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb
elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la
de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades
a les seves partides d'obra. La prova de servei ha d'estar feta. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica
del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra
de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes
que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les
dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i
pressió de servei.
Control i acceptació
Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de funcionament
elèctric, hidràulic i d’aigua.
Verificacions
Característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts
adequats. Posta en marxa de la instal·lació.
Amidament i abonament
ut de la bomba de calor i refrigeradora.
1.2 Transport
Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de l’aparell generador fins a l’aparell emissor.
Components
Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat.
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb protecció exterior de xapa si va per l’exterior.
Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors.
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Poden haver-hi: sondes de
temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament.
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni
deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat
i l'adherència amb les parets. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat,
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel
seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
Tubs: Poden anar superficials o col·locats en safata o espai específic per aquest ús. Els tubs han de ser accessibles. Les canonades
s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a
prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment evitar el contacte directe
amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >=
30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera
que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar
xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través
d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir
>= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer amb
accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes o cintes estanques. Cal preveure elements de lliure
dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats
aniran sota una beina de protecció.
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres
accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels tubs és exterior cal
protegir l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat.
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial seguint especificacions
de la D.F.
Control i acceptació
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció dels elements.
Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua.
Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de
canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament.
Verificacions
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure dilatacions, eficiència tèrmica i
funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.

Amidament i abonament
ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements,
completament instal·lat i comprovat.
ut de la resta d’elements que conformen la instal·lació.
1.3 Emissors
És l’element últim de la instal·lació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament de l’aparell o mitjançant conductes i
reixetes.
Tipus
De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras.
De consola: Es col·loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a mida.
Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica.
Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l’aire al lloc desitjat.
Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat.
Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte.
Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel seu correcte funcionament.
Control i acceptació
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les característiques tècniques
dels aparells corresponen a les especificades al projecte.
Execució
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips han de quedar
fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls
als suports. Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han
de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar
en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells
pels punts previstos pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells a les canonades han d'estar fetes de manera que entre la
canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per
tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat
interior i respectar la distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions d'instal·lació. El muntatge s'ha
de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.
Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes
que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les
dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i
pressió de servei.
Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei. No s'han de transmetre
esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes.
Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports
s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. Conductes metàl·lics.
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen,
fent-hi un doblec, a cada conducte. Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del
conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els
braços del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser
menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura. El suport del conducte ha de quedar
encastat a la paret o al sostre, segons quina sigui la seva situació. Dist. màx. suports verticals: per a conductes de fins a 2 m de perímetre:
<= 8 m, per a conductes de perímetre superior a 2 m: <= 4 m. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes les
unions i tots els junts han d'estar segellats. La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les
unions han d'estar comprimides i a tocar. L’execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les
UNE’s vigents. També han de complir aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa
del plafó. El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada
peça que s'ha d'unir. El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans
de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. Tots els components que
conformen el conducte han de ser compatibles entre si. No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de
suport.
Reixes i difusors
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà
del marc collat amb visos o a pressió. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una
certa pressió. Ha de ser manipulable manualment. Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la
seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany
de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada
respecte la seva part inferior. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Abans de començar els treballs de
muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.

Control i acceptació
Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de
funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de
pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament.
Verificacions
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:

Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. Característiques de
màquines i muntatge d’elements de control.
Conductes
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment
de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.
Reixes i difusors
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
Amidament i abonament
ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors.
m² o ml, segons mides, dels conductes.
2 IL·LUMINACIÓ
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat
per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción
9/2004.
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988.
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004.
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT.
Instrucció 7/2003.
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004.
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de
projectors d’exterior.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.
2.1 Interior
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum
emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció
de les llumeneres.
Components
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres podran
ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants...
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors.
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en
lúmens i l’índex de rendiment de color.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuaments amb altres
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes.
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.
Execució
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i
la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús
sigui temporal es col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les
especificacions del CTE.
Verificacions
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat
amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents.
Amidament i abonament
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de
difusors, gelosies o reixes.

2.2 Emergència
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que
puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i
mitjans de protecció existents.
Components
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència.
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell d’incandescència
existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada.
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades.
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs.
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment de la tensió
d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació.
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuament amb altres
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques
i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.
Execució
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i
la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics.
Verificacions
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en recorreguts
d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als
locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis.
La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida d’alimentació. Es
considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal.
Amidament i abonament
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la bateria
d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material.

SUBSISTEMA SEGURETAT

1 PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció i la transmissió d’alarma contra intrusió als edificis.
Normes d’aplicació
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002.
Components
Detectors d’infraroigs: Són aparells que detecten la presència de persones dins de l’edifici.
Contactes: Es col·loquen a les portes i poden ser magnètics o de vibració.
Central de seguretat: Rep la informació dels detectors i els contactes.
Sirenes: Porta un senyal lluminós i es col·loca a l’exterior de l’edifici.
Marcadors telefònics: Poden anar amb alimentació o sense, i poden ser programables.
Conductors: Seran blindats i apantallats col·locats amb tub.
Senyalització amb rètols: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació.
Característiques tècniques mínimes.
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en les normes UNE
corresponents a cada component.
Control i acceptació
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a
l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. La posició dels elements ha de ser la indicada a
la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F.
Execució
En general la base de tots els elements ha de quedar fixada sòlidament mitjançant tacs i visos. Ha d'estar fixada i en posició vertical i
quedarà amb els costats aplomats i anivellats.
Detectors: Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona que han de protegir. Ha de
quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central de detecció, a 24 V. La tolerància
d'instal·lació serà de ± 30 mm. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'aparell a la superfície, connexió a
la xarxa elèctrica de detecció i prova de servei.
Contactes: Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central de detecció, a
24V. El contacte magnètic s'instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida. L'interruptor i l'imant estaran col·locats enfrontats a
una distància d'1 a 12 mm, un sobre la part fixa i l'altre sobre la part mòbil. Si són encastats, els contactes han d'anar col·locats dins els
forats oportuns practicats al parament.
Central de seguretat: Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. Alçària des del paviment:
1200 mm. Les toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3mm.

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

1.1 Instal·lació comunitària i interior
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva
funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim
equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per
avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars,
instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de
materials, etc.

Components
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini.
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari.
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els abonats d’un
mateix edifici.
Està compost per aquests elements:
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris.
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes
per tallacircuits.
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora.

Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari
de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per
assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits.
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID),
Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors.
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials.
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector.
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb
muntatge encastat o superficial.
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats
superficialment.
Característiques tècniques mínimes.
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats.
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació
suficient.
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de
subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació.
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit.
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV.
Control i acceptació
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR.
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT.
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment.
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del
fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres.
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements.
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb
tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres
adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a
mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini.
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instal·lació que no siguin
elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i
il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en
un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a
l’interior connectada a la xarxa de sanejament.
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de
col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau
d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics)
necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop
instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor
de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el
mateix pla que el parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element
ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que
ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies
d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%.
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre
compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns
corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió
ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme
de fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també
aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser
capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun
paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En
el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament,
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb
maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm,
alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar
el tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una
regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o
recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base
amb tocs de morter cada metre, com a mínim.

Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns
d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols
o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al
conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts
sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació:
nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total.
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament
de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega,
sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa
emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV,
RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les
operacions següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els
empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament
o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats
no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RVK O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant
anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de
derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim
de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del
conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K
superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al
projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm.
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la
documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20
mm, aplomat: ± 2%.
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa.
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar
en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de
cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha
de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha
de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies
d'instal·lació: aplomat: ± 2%
Control i acceptació.
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases
i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i
potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors,
automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves
proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de
força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida.
Verificacions
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació.
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
Amidament i abonament
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació,
mecanismes.
2 TELECOMUNICACIONS
Normes d’aplicació
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal·lació.
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98.
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999.
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions
per cable. D. 116/2000.
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit. D. 117/2000.
Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002.
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD
401/2003.
Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99.
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD
401/2003, Orden CTE/1296/2003.
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 21/07/2000.Nota relativa al
visat de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974.
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004.
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06.

Antenas parabólicas. RD 1201/1986.
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis. D.
172/99.
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.
UNE
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al
espectro.

Verificacions
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix.
Amidament i abonament
ut pericó i pressa.
ml canalitzacions, cables punts de connexió.

Sant Feliu de Llobregat, abril de 2019
L’Arquitecte,

2.1 Telefonia
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telefonia al públic, des de l’escomesa de la
companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i serveis integrats (RDSI).
Components
Xarxa d’alimentació:
Per cable:
Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació.
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI)
Per mitjans radioelèctrics:
Elements de captació de coberta
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS)
Equips de recepció i processat de la senyal.
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI.
Xarxa de distribució:
Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins al registre secundari.
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior.
Xarxa de dispersió:
Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres secundaris o punt de distribució
fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia bàsica + línies RDSI).
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior.
Xarxa interior d’usuari:
Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de presa. Poden ser 1 o 2 parells.
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues, quan la distribució sigui exterior.
Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés terminal.
Regletes de connexió.
Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l’interior de la unitat privativa.
Control i acceptació
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de tots els components de la instal·lació. Les
característiques i limitacions es complementen amb l’annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits tècnics relatius a les ICT per la
connexió d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI).
Execució
Condicions prèvies
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han
d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.) Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 8 de
l’annex II del Reial Decret 279/1999.
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projectes segons el número de PAU. Disposarà de 2
punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades a l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat,
es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia.
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada.
Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris.
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de
40x40x40cm.
Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o
llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o
corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió
entre el RITS i el RITI.
Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha
de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distàncies mínimes a d’altres
serveis: 5 cm.
Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon sobre taula (d): 0,20 m.
Control i acceptació
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes.
Enrasat de tapes amb paraments.
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6XEPLQLVWUDPHQWLFROĂORFDFLyGH.LWPXQWDWLFDEOHMDWDPEFDL[DGHSDUHGGHVXSHUILFLH6LPRQ&,
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$&80

3ODQWDSULPHUD

6XEPLQLVWUDPHQW L FROāORFDFLy GH .LW PXQWDW L FDEOHMDW DPE FDL[ D GH SDUHG GH VXSHUILFLH 6LPRQ  &,0$  
PyGXOV GREOHV EODQFV XQD EDVH DPE GRV HQGROOV EODQFEDVH DPE GRV HQGROOV Y HUPHOOV VDL  7RW PXQWDW L
FRQQH[ LRQDW

7RWDOPHGLFLyQX

',0

3ODQWDEDL[ D

6XEPLQLVWUDPHQWLFROĂORFDFLyGH.LWPXQWDWLFDEOHMDWDPEFDL[DGHSDUHGGHVXSHUILFLH6LPRQ&,
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&DEOHDPEFRQGXFWRUGHFRXUH9GHWHQVLyDVVLJQDGDOOLXUHG DORJHQVQRSURSDJDGRUGHODIODPD

3ODQWDVHJRQD

 X

',0

6XEPLQLVWUDPHQW L PXQWDWJH G DOLPHQWDFLy GHOV SXQWV GH FRQVXP DPE FDEOH DPE FRQGXFWRU GH FRXUH  9 GH
WHQVLy DVVLJQDGD OOLXUH G  DORJHQV QR SURSDJDGRU GH OD IODPDLEDL[ DHPLVVLRGHIXPVELSRODUGHVHFFLy[ 
PPDPEDwOODPHQW39&FROāORFDWHQFDQDO

6XEPLQLVWUDPHQW L FROāORFDFLy GH .LW PXQWDW L FDEOHMDW DPE FDL[ D GH SDUHG GH VXSHUILFLH 6LPRQ&,0$8
PyGXOV EODQFV XQD EDVH DPE GRV HQGROOVEODQFEDVHDPEGRVHQGROOVY HUPHOOVVDLXQDEDVHDPEGRV5- 
7RWPXQWDWLFRQQH[ LRQDW
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&RQQHFWRU79DPEFDL[D
6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHFRQQHFWRUGH79DPEFDL[ DGHVXSHUItFLHLQFORV
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&DQDO8QH[[PPDPEVHSDUDGRU
6XEPLQLVWUDPHQW L PXQWDWJH GH FDQDO 81(; SOjVWLFD GH39&UtJLGDPEODWHUDOOOLVGH[ PPDPEVHSDUDGRU
LPXQWDGDVXSHUILFLDOPHQWGHODFDVD8QH[ ILQDLWRWSDUWSURSRUFLRQDOG HOHPHQWVG DFDEDWLXQLRQV
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3UHVXSXHVWR 0HGLFLRQHV
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ODWLJXLOORV873FDWGHP5-SHUFRQQH[LRQDWDSDUHOOV0 [DU[DXVXUDUL
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(ODERUDFLyGHGRFXPHQWDFLyILQDOG REUDLHQWUHJDHQSDSHOLIRUPDW86%3')
(ODERUDFLyGHGRFXPHQWDFLyILQDOG REUDLHQWUHJDHQSDSHOLIRUPDW86%3')

6XPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHODWLJXLOORV873FDWGHP5-SHUFRQQH[ LRQDWDSDUHOOV0 [ DU[ DXVXUDUL
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ODWLJXLOORV873FDWGHP5-SHUFRQQH[LRQDWDSDUHOOV0 [DU[DXVXUDUL
6XPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHODWLJXLOORV873FDWGHP5-SHUFRQQH[ LRQDWDSDUHOOV0 [ DU[ DXVXUDUL




7RWDOPHGLFLyQX

 X



ODWLJXLOORV873FDWGHP5-SHUFRQQH[LRQDWDSDUHOOV0 [DU[DXVXUDUL
6XPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHODWLJXLOORV873FDWGHP5-SHUFRQQH[ LRQDWDSDUHOOV0 [ DU[ DXVXUDUL




7RWDOPHGLFLyQX

 X



VZLWFFKWLSXV6)'SRUWV
6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHVZ LWFFKWLSXV6)'SRUWV




7RWDOPHGLFLyQX

 X



6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHG DFFHVRULVLSHWLWPDWHULDOWRWFRPSOHUW
6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHG DFFHVRULVLSHWLWPDWHULDOWRWFRPSOHUW




7RWDOPHGLFLyQX

 X



6XPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHODWLJXLOORV873FDWGHP5-SHUSDUFKHRHQ5$&.
6XPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHODWLJXLOORV873FDWGHP5-SHUSDUFKHRHQ5DFNWRWFRPSOHUW




7RWDOPHGLFLyQX

 X



&RPUSURYDFLyGHOVLVWHPDGHFDEOHMDWLLQWHUFRQQH[Ly
9HULILFDFLyGHOVLVWHPDGHFDEOHMDWLLQWHUFRQQH[ Ly




7RWDOPHGLFLyQX

 X



3RVDGDHQPDU[DGHOVLVWHPDVHQFHUILQVLWRWVXSRUWLVXSHUYLVLyGHODUHVWDGHOVLVWHPDLG DOWUH
3RVDGD HQ PDU[ D GHO VLVWHPD VHQFHU ILQV L WRW VXSRUW L VXSHUY LVLy  GH OD UHVWD GHO VLVWHPD L G  DOWUHV WqFQLFV G
DTXHVWVLVWHPHV
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LPSUHYLVLRQV
7RWDOPHGLFLyQX
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7RWDOPHGLFLyQX
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3DUWLGDFRPSOHUWDGHVHJXUHWDWLVDOXW
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0HVXUHV GH SURWHFFLy L SUHY HQFLR FROāOHFWLY D LQGLY LGXDO L D WHUFHUV HQ PDWHULD GH VHJXUHWDW L PHVXUHV SHO
FRPSOLPHQWGHOHVQRUPHVHQPDWHULDGHVDOXWLKLJLHQHWRWFRPSOHUW
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,PSODQWDFLyG HTXLSVDO REUDLSURWHFFLyG HOHPHQWV

3UHVXSXHVWR 9DORUDFLRQHV&DStWXORV
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3DUWLGD DOoDGD G ,03/$17$&,Ï $ 2%5$ GH PLWMDQV KXPDQV L HTXLSV GH
PDTXLQjULD DPE SURWHFFLy GH WRWV HOV HOHPHQWV GH O REUD TXH HV SXJXLQ IHU PDOEp
GXUDQW OHV IHLQHV HQ FDGDVFXQD GH OHV IDVHV PLWMDQoDQW HO FRQMXQW GH PDWHULDOV L
WUHEDOOVQHFHVDULVSHUWDOGHGHL[ DUOHVXQLWDWVWRWDOPHQWILQDOLW]DGHV
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(QY jGHSODTXHVJXL[ ODPLQDW
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6XEPLQLVWUDPHQW L FROāORFDFLy G  HQY j GH SODTXHV GH JXL[  ODPLQDW ILQV DO IRUMDW
IRUPDW SHU HVWUXFWXUD VHQ]LOOD GH  PP QRUPDO DPE SHUILOHULD GH SODQ[ D G DFHU
JDOY DQLW]DW GHO WHUUD ILQV DOVRVWUHDPEXQJUXL[ WRWDOGHO HQY jGHPPPXQWDQWV
FDGD  PP GH  PP IRUPDGD SHU  SODTXHV HVWjQGDUG $  GH  PP GH
JUXL[  XQD SHU FDGD FDUD IL[ DGHV PHFjQLFDPHQW L DwOODPHQW DPE OODQD GH URFD GH
UHVLVWqQFLD WqUPLFD !   P.:  ILQV LWRWVHJHOODWDPEHVFXPDSUHSDUDWSHU
DSLQWDU

½

 X

6XSRUW79DPEWXEXODUSODFD

6XEPLQLVWUDPHQW L PXQWDWJH G  HOHPHQW PHWjOāOLF GH VXSRUW SHU 79 IRUPDW SHU UXE
UHFWDQJXODU GH [ [ PP SODFD G DQFRUDWJH GH [ [  PP DPE  WDFV
TXtPLFV 0 6ROGDW H[ FHQWULFDPHQW HQ XQ GHOV HL[ RV LQFORX ELVHOO D  D OHV
FDQWRQDGHV
 P

3LQWDWSLODUDFHUHVPDOWVLQWLPSULPDQWLR[ LGDQWDFDE

3LQWDW GH SLODU G XQ VRO SHUILOG DFHUDO HVPDOWVLQWqWLFDPEGXHVFDSHVG LPSULPDFLy
DQWLR[ LGDQWLGXHVG DFDEDW
 X

6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHVXSRUWXQLY HUVDOSHU79LQFOLQDEOHLJLUDWRULWRW

6XEPLQLVWUDPHQW L PXQWDWJH GH VXSRUW XQLY HUVDO SHU 79 LQFOLQDEOH L JLUDWRUL WRW
FRPSOHUW
 X

8QLUWDWG REUDFRQVLVWHQWHQDMXVWDPHQWGHILQHVWUHVGHIXVWDLVHJHOODW

8QLUWDW G  REUD FRQVLVWHQW HQ DMXVWDPHQW GH ILQHVWUHV GH IXVWD L VHJHOODW SHULPHWUDO
DPE VLOLFRQD GH SROLXUHWj LQFORV DMXVWDPHQW GH IHUUDWJHV HQ HO FDV TXH VLJXL
QHFHVVDULWRWFRPSOHUW
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6XEPLQLVWUDPHQW L FROāORFDFLy GH .LW PXQWDW L FDEOHMDW DPE FDL[ D GH SDUHG GH
VXSHUILFLH 6LPRQ  &,0$  8  PyGXOV EODQFV XQD EDVH DPE GRV HQGROOV
EODQFEDVH DPE GRV HQGROOV Y HUPHOOV VDL XQD EDVH DPE GRV5- 7RWPXQWDWL
FRQQH[ LRQDW
 X

6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGH.LWPXQWDWLFDEOHMDWDPEFDL[ DGHSDUHGGH

6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGH.LWPXQWDWLFDEOHMDWDPEFDL[ DGHSDUHGGH

 X




6XEPLQLVWUDPHQWLFROāORFDFLyGH.LWPXQWDWLFDEOHMDWDPEFDL[ DGHSDUHGGH

 X

&RQQHFWRU79DPEFDL[ D







 X

&DQDO8QH[ [ PPDPEVHSDUDGRU

 X

&DEOHDPEFRQGXFWRUGHFRXUH9GHWHQVLyDVVLJQDGDOOLXUHG DORJHQV





 X

OtQLDGHWHUUDFDEOHDPEFRQGXFWRUGHFRXUH9GHWHQVLyDVVLJQDGD





ODWLJXLOORV873FDWGHP5-SHUFRQQH[ LRQDWDSDUHOOV0 [ DU[ D







ODWLJXLOORV873FDWGHP5-SHUFRQQH[ LRQDWDSDUHOOV0 [ DU[ D







VZ LWFFKWLSXV6)'SRUWV







6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHG DFFHVRULVLSHWLWPDWHULDOWRWFRPSOHUW







6XPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHODWLJXLOORV873FDWGHP5-SHU

























6XPLQLVWUDPHQW L PXQWDWJH GH  ODWLJXLOORV 873 FDW  GH  P 5- SHU SDUFKHR
HQ5DFNWRWFRPSOHUW
 X




 X




&RPUSURY DFLyGHOVLVWHPDGHFDEOHMDWLLQWHUFRQQH[ Ly

9HULILFDFLyGHOVLVWHPDGHFDEOHMDWLLQWHUFRQQH[ Ly



3RVDGDHQPDU[ DGHOVLVWHPDVHQFHUILQVLWRWVXSRUWLVXSHUY LVLyGHODUHVWD

3RVDGD HQ PDU[ D GHO VLVWHPD VHQFHU ILQV L WRW VXSRUW L VXSHUY LVLy  GH OD UHVWD GHO
VLVWHPDLG DOWUHVWqFQLFVG DTXHVWVLVWHPHV



 X

(ODERUDFLyGHGRFXPHQWDFLyILQDOG REUDLHQWUHJDHQSDSHOLIRUPDW86%

(ODERUDFLyGHGRFXPHQWDFLyILQDOG REUDLHQWUHJDHQSDSHOLIRUPDW86%3')






6XEPLQLVWUDPHQW L PXQWDWJH G DOLPHQWDFLy GHOV SXQWV GH FRQVXP DPE FDEOH DPE
FRQGXFWRU GH FRXUH  9 GH WHQVLy DVVLJQDGD OOLXUH G  DORJHQV QR SURSDJDGRUGH
OD IODPD L EDL[ D HPLVVLR GH IXPV ELSRODU GH VHFFLy  [   PP DPE DwOODPHQW
39&FROāORFDWHQFDQDO
 P



6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHG DFFHVRULVLSHWLWPDWHULDOWRWFRPSOHUW


6XEPLQLVWUDPHQW L PXQWDWJH GH FDQDO 81(; SOjVWLFD GH 39& UtJLG DPE ODWHUDO OOLV
GH [  PP DPE VHSDUDGRULPXQWDGDVXSHUILFLDOPHQWGHODFDVD8QH[ ILQDLWRW
SDUWSURSRUFLRQDOG HOHPHQWVG DFDEDWLXQLRQV
 P

,03257(

6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHVZ LWFFKWLSXV6)'SRUWV

6XEPLQLVWUDPHQWLPXQWDWJHGHFRQQHFWRUGH79DPEFDL[ DGHVXSHUItFLHLQFORV
 P

35(&,2

6XPLQLVWUDPHQW L PXQWDWJH GH  ODWLJXLOORV 873 FDW  GH  P 5- SHU
FRQQH[ LRQDWDSDUHOOV0 [ DU[ DXVXUDUL

6XEPLQLVWUDPHQW L FROāORFDFLy GH .LW PXQWDW L FDEOHMDW DPE FDL[ D GH SDUHG GH
VXSHUILFLH 6LPRQ  &,0$   PyGXOV GREOHV EODQFV XQD EDVH DPE GRV HQGROOV
EODQFGRV SODTXHV GH Y HX L GDGHV DPE FRQQHFWRU 5- FDW  SODFD . SUHVD
79VDWqOāOLW 7RWPXQWDWLFRQQH[ LRQDW
 X

0('$&80

6XPLQLVWUDPHQW L PXQWDWJH GH ODWLJXLOORV873FDWGHP5-SHUFRQQH[ LRQDW
DSDUHOOV0 [ DU[ DXVXUDUL



6XEPLQLVWUDPHQW L FROāORFDFLy GH .LW PXQWDW L FDEOHMDW DPE FDL[ D GH SDUHG GH
VXSHUILFLH 6LPRQ  &,0$   PyGXOV GREOHV EODQFV XQD EDVH DPE GRV HQGROOV
EODQFGRV SODTXHV GH Y HX L GDGHV DPE FRQQHFWRU 5- FDW   7RW PXQWDW L
FRQQH[ LRQDW
 X

ODWLJXLOORV873FDWGHP5-SHUFRQQH[ LRQDWDSDUHOOV0 [ DU[ D

&2()

6XPLQLVWUDPHQW L PXQWDWJH GH ODWLJXLOORV873FDWGHP5-SHUFRQQH[ LRQDW
DSDUHOOV0 [ DU[ DXVXUDUL

6XEPLQLVWUDPHQW L FROāORFDFLy GH .LW PXQWDW L FDEOHMDW DPE FDL[ D GH SDUHG GH
VXSHUILFLH 6LPRQ  &,0$   PyGXOV GREOHV EODQFV XQD EDVH DPE GRV HQGROOV
EODQFEDVHDPEGRVHQGROOVY HUPHOOVVDL 7RWPXQWDWLFRQQH[ LRQDW
 X
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6XEPLQLVWUDPHQW L PXQWDWJH GH OtQLD GHWHUUDFDEOHDPEFRQGXFWRUGHFRXUH
9 GH WHQVLy DVVLJQDGD OOLXUH G KDORJHQV QR SURSDJDGRU GH ODIODPDLEDL[ DHPLVVLR
GHIXPVXQLSRODUGHVHFFLy[ PPDPEDwOODPHQW39&FROāORFDWHQFDQDO
 X

5HWLUDGDGHSXQWGHWUHEDOOH[ LVWHQWVDPESUHVHVGHFRUUHQWLGDGHVLQFORV

5HWLUDGD GH SXQW GH WUHEDOO H[ LVWHQWV DPE  SUHVHV GH FRUUHQW L GDGHV LQFORV
FRQQH[ LRQV QHFHVVDULHV SHU D JDUDQWLU HO FRUUHFWH IXQFLRQDPHQWLOHVFRQGLFLRQVGH
VHJXUHWDWDGLHQWVLQFOzVUHWLUDGDGHPDWHULDOILQVDERFDGRULQHWHMD
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0HVXUHV GH SURWHFFLy L SUHY HQFLR FROāOHFWLY D LQGLY LGXDO L D WHUFHUV HQ PDWHULD GH
VHJXUHWDW L PHVXUHV SHO FRPSOLPHQW GH OHV QRUPHVHQPDWHULDGHVDOXWLKLJLHQHWRW
FRPSOHUW
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PROJECTES COMPLEMENTARIS

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

PROJECTE PER L’ADEQUACIÓ D’ESPAIS PEL TRASLLAT TEMPORAL DE TREBALLADORS
MUNICIPALS AFECTATS PER L’OBRA DE REFORMA DE L’AJUNTAMENT CENTRAL.

PROJECTE PER L’ADEQUACIÓ D’ESPAIS PEL TRASLLAT TEMPORAL DE TREBALLADORS
MUNICIPALS AFECTATS PER L’OBRA DE REFORMA DE L’AJUNTAMENT CENTRAL.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ
Dades de l'obra
Tipus d'obra
ADEQUACIÓ D’ESPAIS A L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT
Emplaçament
Ajuntament. Plaça de la Vila, 1 .SANT FELIU DE LLOBREGAT, BARCELONA.

Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres
de construcció
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de
manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de
salut a les obres de construcció.

Superfície d’actuació.

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

77,00 m².
Promotor
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

C.I.F. P0821000G

Constructor
(per definir)

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans del inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

C.I.F. -

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució
JOAN CARLES SALLAS
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

JOSÉ ANTONIO COLLADO MÁRQUEZ

Dades tècniques de l'emplaçament
Topografia
EDIFICACIÓ EXISTENT.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes hauran
de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a
l'obra.

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic
NO AFECTA. SÓN ACTUACIONS INTERIORS SENSE AFECTACIONS ESTRUCTURALS.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn
EDIFICACIONS D’HABITATGES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla
de Seguretat i Salut.

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades
AIGUA, LLUM, GAS, TELÈFON, FIBRA, CLAVEGUERAM.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al
contractista, subcontractistes i representants dels treballadors.

Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres
PLAÇA DE LA VILA, Nº1. Circulació baixa (PEATONAL).

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è).
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Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra

no existeixin alternatives més segures

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art.
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució
de l'obra i en particular en les següents activitats:

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

-

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja

-

L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació

Identificació dels riscos.

-

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

-

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

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de
diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

-

La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials,
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

-

La recollida dels materials perillosos utilitzats

-

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes

-

L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a
les diferents feines o fases del treball

-

La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms

-

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

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents
principis generals:

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-ne d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que
es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura
en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).
Mitjans i maquinaria
-

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

-

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

-

Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)

-

Riscos derivats del funcionament de grues

-

Caiguda de la càrrega transportada

-

Evitar riscos

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Avaluar els riscos que no es puguin evitar

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Combatre els riscos a l'origen

-

Cops i ensopegades

-

Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Tenir en compte l'evolució de la tècnica

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques

-

Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill

-

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball,
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball

-

Adoptar mesures que posin per davant la protecció collectiva a la individual

-

Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat
i salut en el moment d'encomanar les feines i adoptarà les mesures necessàries per garantir que només
els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu
i específic. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se
quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i
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Treballs previs
-

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

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de materials

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Enderrocs
-

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

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
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-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Fallida de l'estructura

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Acumulació i baixada de runes

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Sobreesforços per postures incorrectes

-

Caigudes de pals i antenes

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997)
-

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc
de treball

-

Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

-

Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la
delimitació de zones controlades o vigilades

Ram de paleta
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis

-

Contactes amb materials agressius

-

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic

-

Talls i punxades

-

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

-

Cops i ensopegades

-

Treballs que impliquin l'ús d'explosius

-

Caiguda de materials, rebots

-

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

-

Ambient excessivament sorollós

-

Sobre esforços per postures incorrectes

Mesures de prevenció i protecció

-

Bolcada de piles de material

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

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

-

Revestiments i acabats
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Projecció de partícules durant els treballs

Mesures de protecció collectiva

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Senyalització de les zones de perill

-

Cops i ensopegades

-

-

Caiguda de materials, rebots

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en
relació amb els vials exteriors

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària

-

Bolcada de piles de material

-

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

-

Respectar les distàncies de seguretat amb les Installacions existents

-

Els elements de les Installacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants

-

Fonamentació correcta de la maquinària d'obra

-

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc

-

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra

-

Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat

Installacions
-

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

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Emanacions de gasos en obertures de pous morts
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Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les feines i circulacions dins
l'obra

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
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-

Utilització de paviments antilliscants.

-

Collocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.

-

Collocació de xarxat en forats horitzontals

-

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

-

Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament installades

-

Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides

-

Collocació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

Relació de normes i reglaments aplicables

Mesures de protecció individual
-

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules

-

Utilització de calçat de seguretat

-

Utilització de casc homologat

-

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual
serà obligatòria

-

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar
el risc de talls i punxades

-

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

-

Utilització de mandils

-

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O
MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició
de la Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97) i les seves
modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE
APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE
TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE
1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA
DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de
novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
(BOE: 23/04/1997)
RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/1997)

Mesures de protecció a tercers
-

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes
a l'obra puguin entrar.

-

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE
TRABAJO

-

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega

-

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions
veïnes)

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en
quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)

-

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà al inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles
accidentats.
Sant Feliu de Llobregat, abril de 2019
L’Arquitecte Tècnic,

CPISR-1 C Jose
Antonio Collado
Marquez
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LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)
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PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS
DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS
DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificació: BOE: 25/10/75

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificació: BOE: 28/10/75

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A
AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS.
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificació: BOE: 29/10/75

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52) i les seves
modificacions posteriors

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
FILTROS MECÁNICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificació: BOE: 31/10/75

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES
ELÈCTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075,
30/11/1988)

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificació: BOE: 01/11/75

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970.
ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y
ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70;
09/09/70)
correcció
d'errades: BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS
FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003. 27 juny,
(BOE: 17/07/03). vigent a
partir del 17 d’octubre de 2003.
(deroga la O. de 28 de junio de
1988 (BOE: 07/07/88) i la
modificació: O. de 16 de abril
de 1990 (BOE: 24/04/90))

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Plec de condicions particulars
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART II



NORMES TECNOLÒGIQUES DE L’EDIFICACIÓ (N.T.E.)

Condicions ambientals.

PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA
CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS:




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

Incendis
Aspectes generals.





























REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en
vigor capítol VII.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997.
REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de
1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.952.
PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el
12 de Juny de 1.958.
ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de
Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI.
ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març de
1.971, en vigor parts del títol II.
REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre
B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.
ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de
1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.
REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol
B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.
ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987 B.O.E. 29
de Desembre de 1.987.
LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995.
REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997
SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997
B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE
IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997
B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN PANTALLES DE
VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997.
FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT
SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997
B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.
PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS
DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.
EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig
de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE
PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE
TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS TREBALLADORS EN LAS
ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre
B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.

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

Installacions elèctriques.




REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de Desembre de
1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969.
REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de
1.973.
INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.

Maquinària.










REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. Modificacions:
B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972.
EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E.
11 de Desembre de 1.985.
REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977.
Modificacions B.O.E. 7 de Març de 1.981 i 16 de Novembre de 1.981.
REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986.
Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.
I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986.
Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de
Novembre de 1.988.
I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988
Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990.
I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989.
I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de
1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.

Equips de protecció individual (EPI)




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

Senyalitzacions.



DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E
14 d'abril de 1997
SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC

Varis.



QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978.
CONVENIS COLLECTIUS.

Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.
Utilització d'Equips de Protecció Individual.
JOSÉ ANTONIO COLLADO MÁRQUEZ | ARQUITECTE TÈCNIC
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R.D. 773/1997, del 30/05/1997
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

B.O.E. nº 140 de 12/06/1997
PROTECCIÓ DEL CAP
Casc de seguretat.
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS
Protecció individual dels ulls: Requisits.
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura
i tècniques relacionades.
Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes.
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos.
PROTECCIÓ DE LES OÏDES
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Orelleres.
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Taps.
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció,
us,precaucions de treball i manteniment.
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat de
protecció i calçat de treball d'ús professional
Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional.
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional.
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional.

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

U.N.E.-E.N. 166: 1996
U.N.E.-E.N. 169: 1993
U.N.E.-E.N. 170: 1993
U.N.E.-E.N. 170: 1993

U.N.E.-E.N. 352-1: 1994
U.N.E.-E.N. 352-2: 1994

JOSÉ ANTONIO COLLADO MÁRQUEZ | ARQUITECTE TÈCNIC

E.N. 148-3: 1992
U.N.E. 81282 : 1991
E.N. 140: 1989
U.N.E. 81284 : 1992
E.N. 143: 1990
U.N.E. 81285 : 1992
E.N. 141: 1990
U.N.E.-E.N. 138:1995

U.N.E.-E.N. 139:1995

U.N.E.-E.N. 149:1992
U.N.E.-E.N. 405:1993

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

U.N.E.-E.N. 344: 1993
U.N.E.-E.N. 345: 1993
U.N.E.-E.N. 346: 1993
U.N.E.-E.N. 347: 1993

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS
Equips de protecció individual contra caiguda d'altures.Dispositiu de
U.N.E.-E.N. 341: 1993
descens.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part
U.N.E.-E.N. 353-1: 1993
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part
U.N.E.-E.N. 353-2: 1993
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Elements de
U.N.E.-E.N. 354: 1993
subjecció
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Absorbidors
U.N.E.-E.N. 355: 1993
de energia.
Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball i
U.N.E.-E.N. 358: 1993
prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Dispositiu
U.N.E.-E.N. 360: 1993
anticaigudes retràctils.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Arnesos
U.N.E.-E.N. 361: 1993
anticaigudes.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Connectors.
U.N.E.-E.N. 362: 1993
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.Sistemes
U.N.E.-E.N. 363: 1993
anticaigudes.
Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura.Requisits
U.N.E.-E.N. 365: 1993
generals per instruccions d'us i marcat.
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs,
marcat.
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials.
Connexions per rosca estàndard.
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials.
Connexions per rosca central.
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials.

Connexions roscades de M45 x 3.
Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs,
marcat.
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules.
Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres
mixtes. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc
provistos de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits,
assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo
broquet. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb
vàlvules per protegir dels gasos o
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat.
PROTECCIÓ DE LES MANS
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part1: Terminologia i requisits de
prestacions.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part2: Determinació de la
resistència a la penetració.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part3: Determinació de la resistència a la
permeabilitat dels productes químics.
Guants de protecció contra riscos mecànics.
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc).
Requisits generals pels guants.
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la
contaminació radioactiva.
Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics.
VESTUARI DE PROTECCIÓ
Robes de protecció. Requisits generals.
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules
de metall fos.
Robes de protecció. Protecció contra productes químics
líquids. Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una
protecció química a certes parts del cos.
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les
tècniques connexes. Part1: requisits generals.
Especificacions de robes de protecció contra riscos de
quedar atrapat per peces de màquines en moviment.
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames.
Mètode d'assaig per a la propagació limitada de la flama.

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

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

U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.

388:1995
407:1995
420:1995
421:1995

U.N.E.-E.N. 60903:1995

U.N.E.-E.N. 340:1994
U.N.E.-E.N. 348:1994
E.N. 348: 1992
U.N.E.-E.N. 467:1995

U.N.E.-E.N. 470-1:1995
U.N.E.-E.N. 510:1994
U.N.E.-E.N. 532:1996

Sant Feliu de Llobregat, abril
de 2019
L’Arquitecte Tècnic,

U.N.E. 81 233: 1991
E.N. 136: 1989
U.N.E. 81281-1: 1989
E.N. 148-1: 1987
U.N.E. 81281-2: 1989
E.N. 148-2: 1987
U.N.E. 81281-3: 1992
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U.N.E.-E.N. 374-1:1995

CPISR-1 C Jose
Antonio Collado
Marquez

Signat digitalment per CPISR-1 C
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Data: 2019.04.30 08:29:49 +02'00'

Signat: Jose Antonio Collado Márquez
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ÚS I MANTENIMENT

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
PROJECTE PER L’ADEQUACIÓ D’UNS ESPAIS PEL TRASLLAT TEMPORAL DE
TREBALLADORS MUNICIPALS AFECTATS PER L’OBRA DE REFORMA DE
L’AJUNTAMENT CENTRAL.

Instruccions d’ús:
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o
no propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats
previstes per a les quals va ser projectat i construït.
Els usos previstos a l’edifici són els següents:

Instruccions d’ús i manteniment

Ús principal: Oci / espectacles

Situació:

Usos subsidiaris: Administratiu (temporal)

Situació: P1

Introducció
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció
del medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i
garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament.
Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i
manteniment que s'especifiquen a continuació.

Instruccions de manteniment:

L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot
comportar:

L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides
en el Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la
corresponent programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva
periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals
aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de
l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic
competent les operacions programades pel seu manteniment.

•
•
•
•
•
•

La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació.
L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor
patrimonial, funcional i estètic.
Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de
l'edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil.
La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció
sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques.
Una davallada en el rendiment de les installacions amb els conseqüents augments de
consums d’energia i de contaminació atmosfèrica.
La pèrdua de seguretat de les installacions que pot comportar la seva interrupció o
clausura.

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre
les que es destaquen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codi Civil.
Codi Civil de Catalunya
Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre.
Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març.
Llei de l'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.
Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques.
Legislacions sobre els Règims de propietat.
Ordenances municipals.
Reglamentacions tècniques.

Sobre les instruccions d'ús i manteniment
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada
que, juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament
aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que
han intervingut en el procés d’edificació, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici.
Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l,
conservar-lo i transmetre’l.

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i
genèriques que cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de
seguretat, habitabilitat i funcionalitat.

Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les
operacions efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions
realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació
esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici.
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació
de les seves instruccions d’ús i manteniment específiques.

Installació d'electricitat
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La installació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la
installació.
Situació caixa general de protecció de l’edifici: Existent
Tipus comptadors: Trifàsic
Instal.lació temporal nova en P1

Situació: PB

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la installació
no es pot consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs
considerar la potència de cada aparell installat donada pel fabricant per no sobrepassar
– de forma simultània - la potència màxima admesa per la installació.

Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la
installació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de
la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas
d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici
d’un Centre de Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui
ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa.
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es
composa bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :
• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la
potència realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada.
• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu
accionament manual i que està dotat d’elements de protecció contra
sobrecàrregues i curtcircuïts.
• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra
contactes indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de
corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta
la installació.
• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o
interruptor omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les
sobrecàrregues.
Per a qualsevol manipulació de la installació es desconnectarà el circuit corresponent.
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un
incendi. La desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les
installacions elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu
representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia
de subministrament i la seva execució per part d’un installador autoritzat.
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció
normatius respecte dutxes i banyeres i no installar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos
que modifiquin les distàncies mínimes de seguretat.
Neteja:
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic
del circuit corresponent.
Incidències extraordinàries:
•
•

Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits,
làmpades foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de
manteniment per tal de que es facin urgentment les mesures oportunes.
Cal desconnectar immediatament la installació elèctrica en cas de fuita d'aigua,
gas o un altre tipus de combustible.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord
amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•

Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors.
Depenent de l’ús i de la potència installada, s’haurà de revisar periòdicament la
installació.

Si no és fa el manteniment o la installació presenta deficiències importants, l'empresa
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a
tallar el subministrament per la perillositat potencial de la installació.
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions
de manteniment facilitades pels fabricants.

Installació de climatització
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La installació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les
prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic
per a les quals s’han dissenyat les installacions.
Tipus de climatització:
Nou Split a sala Rack

Per optimitzar la despesa energètica de la installació cal controlar amb programadors i
termòstats les temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de
l’ús previst i de la seva freqüència.
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es collocaran preferentment
a les cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o
comunitat de propietaris.
Les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la installació, s'han de netejar
periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels
desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de
l'empresa que es fa càrrec del manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat
per la propietat.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la
installació comunitària de climatització, caldrà el consentiment de la propietat o del seu
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una
empresa autoritzada.
Incidències extraordinàries:
•

Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la
installació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici
perquè es facin urgentment les actuacions oportunes.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la installació de climatització tindran un manteniment
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•
•

Revisió i neteja de les sales de màquines.
Inspecció de la installació comunitària de l’edifici.
Revisions, neteges i desinfeccions dels equips de climatització amb torres de
refrigeració, condensadors evaporatius o, en general, dels equips de la installació
que puguin produir aerosols amb l’aigua que utilitzen pel seu funcionament.

Installació de telecomunicacions
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La installació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat,
mantenint les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat
la installació.
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es collocaran preferent a les cobertes
tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de
propietaris.
Els armaris de les installacions de telecomunicacions no han de tenir cap element
aliè a la installació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de
l'empresa que faci el manteniment o installadors autoritzats.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la
installació de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part
d’un installador autoritzat.
Incidències extraordinàries:
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa
(mecanismes i/o registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als
responsables del manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions
oportunes.
II.- Instruccions de manteniment:
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la installació amb una
empresa especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la installació i donar
resposta d’una manera ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir.
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment
de la installació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a
càrrec de l’operadora contractada.
Sant Feliu de Llobregat, abril de 2019
L’Arquitecte,
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